Ředitelka Mateřské školy Frýdlant nad Ostravicí, ul. Janáčkova 1444, příspěvkové organizace
v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání ( školský zákon ), ve znění pozdějších předpisů vydává následující kritéria
pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání, podle nichž bude postupovat při rozhodování
na základě ustanovení §165, odst.2, písm. b).v případě, kdy počet žádostí o přijetí
k předškolnímu vzdělávání překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro
mateřskou školu.

Kritéria pro přijímaní dětí k předškolnímu vzdělávání
v mateřské škole – školní rok 2018/2019.

I. Základní ustanovení
1. Následující kritéria, podle nichž bude postupováno 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
Frýdlant nad Ostravicí, ul. Janáčkova 1444, příspěvková organizace v případě, že
počet žádostí o přijetí v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu
dětí pro mateřskou školu.
2. Předškolní vzdělávání se organizuje v mateřské škole v souladu s ustanovením odst. 1)
§ 34 školského zákona pro děti ve věku zpravidla od tří do šesti let, nejdříve však pro
děti od dvou let.
3. Přijato může být pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním,
v souladu s § 50 z. č. 258/2000 Sb. Pokud je pro dítě předškolní vzdělávání povinné,
nepožaduje škola doklad o očkování.
4. Mateřská škola zastoupená ředitelkou vydává rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí dítěte
ve správním řízení bezodkladně, nejpozději do 30 dnů nebo do 60 dnů u složitějších
případů.
5. Zápis je povinný pro děti, které dovrší věku 5 let do konce srpna stávajícího roku,
pokud ještě do mateřské školy nedocházejí dle §34a odst.1 školského zákona.
II. Přehled kritérií
1. Účelem kritérií není některé děti předem vyloučit, ale všechny děti určitým způsobem
seřadit.
2. Kritéria se celkově hodnotí tak, že body, kterými jsou ohodnocena, se sčítají a pořadí
dětí je dáno počtem bodů, respektive počtem splněných kritérií.

3. Bez ohledu na bodové hodnocení bude přednostně v souladu s ustanovením § 34a odst.
1 školského zákona vždy přijato dítě, které dovrší věku 5 let do konce srpna stávajícího
roku ze svého spádovém obvodu, pro které je předškolní vzdělávání povinné nebo mají
právo na přednostní přijetí ( děti čtyřleté a starší ).
4. Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje dle §34 odst. 1 školského zákona na státní
občany České republiky, kteří pobývají na území České republiky déle než 90 dnů, a na
občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají
déle než 90 dnů. Dále na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České
republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o
udělení mezinárodní ochrany. Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti
s hlubokým mentálním postižením.
5. V případě rovnosti bodů ( shodnosti posuzovaných kritérií ) může být v ojedinělých
individuálních případech zohledněna individuální situace dítěte v daném školním roce.
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III. Závěrečná ustanovení
1. Tyto stanovující kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské
škole ruší účinnost vydaných kritérií ze dne 01. 04. 2017 a nabývají účinnosti dne 01.
04. 2018.

Ve Frýdlantě nad Ostravicí

Ředitelka školy: Jindra Hiklová

