KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
Ředitelka Základní školy a mateřské školy Rokytno, okres Pardubice Mgr. Olga
Brousilová stanovila následující kritéria, podle nichž 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.
Předškolní vzdělávání se zpravidla poskytuje dětem ve věku od 3 let až do začátku
povinné školní docházky.
Při přijímání dětí do mateřské školy vychází ředitelka z kritérií, uvedených
v následující tabulce.
Trvalý pobyt dítěte:
Věk dítěte:

Individuální situace dítěte:

obec Rokytno
3 body
dítě, které dosáhne nejpozději ke dni 2 body
31.08.2019 4 let věku
dítě, které dosáhne nejpozději ke dni 1 bod
31.08.2019 3 let věku
MŠ nebo ZŠ navštěvuje sourozenec
1 bod
dítě se hlásí k celodennímu provozu
1 bod

Upřednostnění se týká též dětí občanů Evropské unie či občanů třetích zemí, kteří mají
hlášeno místo pobytu na území obce. Občané třetích zemí jsou povinni doložit
oprávnění k pobytu na území České republiky ve smyslu ustanovení § 20 odst. 2 písm.
d) školského zákona. Shodná kritéria jako dítě z Rokytna.
Bez ohledu na bodové hodnocení bude přednostně v souladu s ustanovením § 34 odst.
4 školského zákona vždy přijato dítě rok před nástupem povinné školní docházky.
Děti narozené od 01.01.2017 (k 31.12.2019 nedosáhnou 3 let) budou do MŠ přijaty při
nenaplnění kapacity MŠ.
Přednostně bude přijato dítě s vyšším celkovým hodnocením. V případě rovnosti bodů
dítěte 3letého z Rokytna a 4letého, které nemá trvalý pobyt v Rokytně, bude mít
přednost dítě 3leté z Rokytna. Dítě 4leté, které nemá trvalý pobyt v Rokytně, bude mít
přednost před dítětem z Rokytna, které k 31.08. daného roku nedosáhlo 3 let. U
shodného počtu bodů dětí z Rokytna rozhodne datum narození ve prospěch staršího
dítěte.
Předškolní zařízení mohou přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným
pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže
očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (§ 50 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně
veřejného zdraví).

Mgr. Olga Brousilová
ředitelka školy

