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Kritéria pro přijímání dětí do MŠ
Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Bratrušov,
okres Šumperk, příspěvková organizace, stanovila následující kritéria, podle kterých bude
postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004
Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole
v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí
stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu ZŠ a MŠ Bratrušov –
22 dětí.
I.
Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku od 2 do zpravidla 6 let. Dítě mladší 3 let
nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok. Od počátku školního roku, který následuje po
dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je
předškolní vzdělávání povinné, není-li ve školském zákoně stanoveno jinak.
Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání je třeba dodržet podmínky stanovené zvláštním
právním předpisem (§ 50 zákona č. 258/2000 Sb. – očkování).
II.
Ředitelka mateřské školy rozhoduje o přijetí dítěte do mateřské školy, popřípadě o stanovení
zkušebního pobytu dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce. Do mateřské školy zřízené
obcí nebo svazkem obcí se přednostně přijímají děti, které před začátkem školního roku
dosáhnou nejméně třetího roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců
místo pobytu, v příslušném školském obvodu (§ 179 odst. 3) nebo jsou umístěné v tomto
obvodu v dětském domově, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském
rejstříku.
III.
Při přijímání dětí do mateřské školy se ředitelka řídí platnou právní úpravou a níže
stanovenými kritérii, uvedenými v následující tabulce. Přednostně bude přijato dítě s vyšším
bodovým hodnocením.
Kritérium
Věk dítěte

Bydliště
Sourozenec
Docházka

5 let
4 roky
3 roky
2 roky
Trvalé bydliště Bratrušov
v MŠ nebo ZŠ
celodenní

Bodové
ohodnocení
5 b.
4 b.
3 b.
2 b.
6 b.
1 b.
1 b.

Okamžik, ke kterému se
posuzuje splnění kritérií
31. 8. 2021
31. 8. 2021
31. 8. 2021
31. 8. 2021
Ke dni vydání rozhodnutí
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Při shodnosti bodů rozhoduje přesné datum narození dítěte. Upřednostní se děti starší před
mladšími.
Do mateřské školy jsou přijímány děti mladší 3 let (v případě volné kapacity), u kterých je
předpoklad, že zvládnou režim v MŠ a jsou samostatné:
a) děti se samostatně oblékají a svlékají,
b) děti se samostatně nají,
c) děti jsou čistotné – nemají plenky,
d) děti zvládají základní pravidla kulturně hygienických návyků.
Ředitelka může přihlédnout při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání ke zvýšené sociální
potřebnosti dítěte vzniklé v důsledku nepříznivé sociální situace (může se jednat např. o dítě
samoživitelky - samoživitele, osiřelé dítě, dítě, kterému v důsledku nepříznivé sociální situace
hrozí sociální vyloučení apod.). S ohledem na zásadu součinnosti mezi správními orgány
ředitelka požádá o posouzení odborných otázek souvisejících se sociální potřebnosti příslušné
správní orgány.
IV.
K doložení rozhodných skutečností pro posouzení jednotlivých kritérií je v zájmu dítěte
povinen jeho zákonný zástupce.
O přijetí dítěte nerozhoduje pořadí podané žádosti vydané v den zápisu. Posuzovány budou
pouze žádosti, které budou podány do předem určeného termínu (včetně potvrzeného
zápisového listu).

V Bratrušově dne 31. 3. 2021

Mgr. Zuzana Navrátilová
ředitelka školy

