ZÁSADY PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY:
1. Přijetí dětí probíhá na základě § 34 odst. 8 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění
pozdějších předpisů.
2. Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však
pro děti od 2 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.
3. Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání je třeba dodržet podmínky stanovené
zvláštním právním předpisem - předškolní zařízení může 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, ve znění pozdějších předpisů). Tato podmínka se netýká dětí, na
něž se vztahuje povinné předškolní vzdělávání.
4. O přijetí dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami rozhodne ředitel Základní školy a
Mateřské školy v Borku na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení,
popřípadě také registrujícího lékaře.
5. Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku v případě volné
kapacity školy.
6. Místo, termín a doba pro podávání žádostí pro přijetí dětí budou zveřejněny na vývěsce a
na webových stránkách ZŠ a MŠ Borek.

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ:
Číslo
kritéria
1.

Kritérium
Do mateřské školy se přednostně přijímají děti v posledním roce před školní docházkou
nebo s odkladem školní docházky s trvalým bydlištěm v obci Borek.

2.

Ostatní děti s trvalým bydlištěm v obci Borek, v pořadí od nejstaršího po nejmladší, do
volné kapacity mateřské školy.

3.

Ostatní děti s trvalým bydlištěm v jiné obci v pořadí od nejstaršího po nejmladší.

Děti mladší 3let budou přijímány v případě volné kapacity mateřské školy a za předpokladu
vytvořených komplexních materiálních a personálních podmínek pro vzdělávání mladších dětí a
současně připravenosti dítěte pro samostatný pobyt v mateřské škole (dítě je schopno socializace
v kolektivu, je schopno komunikovat a vyjádřit vlastní potřeby, má vytvořeny hygienické a
stravovací návyky).
Vyhodnocování kritérií:
Nejprve jsou přijímány děti splňující první kritérium, dále se postupuje podle druhého kritéria,
dokud není naplněna volná kapacita mateřské školy. Pokud je kapacita i nadále volná, postupuje se
dle třetího kritéria.
Kritéria pro přijímání dětí do mateřské školy zohledňují především trvalé bydliště dítěte v obci
Borek a věk dítěte (přednost dítěte staršího před dítětem mladším).
1.3.2020

