KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ
K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE
pro školní rok 2022/2023

Vypracoval:

Mgr. Eva Pipková, ředitelka školy

Schválil:

Mgr. Eva Pipková, ředitelka školy

Směrnice nabývá platnosti dne:

1. 4. 2022

Směrnice nabývá účinnosti dne:

1. 4. 2022

Směrnice ruší směrnici ze dne:

1. 4. 2021

Čl. I

Obecná ustanovení
1. Základní škola a mateřská škola Rybitví, Školní 143, 533 54 Rybitví, zastoupená ředitelkou školy
Mgr. Evou Pipkovou („správní orgán“), rozhoduje o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
v souladu s ustanovením § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění (dále „školský
zákon“), v řízení provedeném podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

2. Zápis k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku 2022/2023 se koná v období
od 2. května do 16. května 2022. Termín a místo zápisu stanoví ředitelka školy v dohodě se
zřizovatelem a zveřejní je způsobem v místě obvyklým.

3. K zápisu do MŠ v období od 2. do 16. května nemohou podat přihlášku cizinci s vízem za
účelem strpění pobytu na území ČR podle § 33 odst. 1 písm. a) zákona o pobytu cizinců na
území ČR („uprchlíci“) s místem pobytu ve spádové oblasti. Pro tyto cizince – uprchlíky je určen
termín zápisu v období od 1. června 2022 do 15. července 2022.

4. Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti zpravidla od tří do šesti let, nejdříve však od dvou
let. Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok.
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5. 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 dle
školského zákona stanoveno jinak.
6. Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku.
7. Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání jsou dodržovány podmínky stanovené § 50 zákona
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění.
8. O přijetí dítěte uvedeného v § 16 odst. 9 školského zákona rozhodne ředitel mateřské školy na
základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího
lékaře.
9. V případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání podaných zákonnými zástupci
dětí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu v daném
školním roce, stanoví ředitelka školy následující kritéria, podle kterých bude při rozhodování
postupovat.

Čl. II

Kritéria

1. Do mateřské školy 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.
2. Školský obvod spádové mateřské školy tvoří podle § 178 odst. 2 písm. a) školského zákona
území obce Rybitví a podle § 179 odst. 2 písm. b) území obce Přelovice.
3. Při shodnosti bodů rozhoduje ředitelka mateřské školy s přihlédnutím k věku dítěte.
4. Ve dnech zápisu mají všechny podané žádosti k přijetí stejnou váhu. Čas přijetí žádosti nemá
přednostní výhodu.
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Čl. III. Kritéria s bodovými hodnotami

pořadí
číslo
1.

2.

bodové
hodnoty

kritéria
Dosažení 3 let věku dítěte k 31. 8. 2022 a zároveň místo trvalého pobytu
(v případě cizinců místo pobytu) dítěte na území příslušného školského
obvodu.
Dosažení věku dítěte 3 let od 1. 9. 2022 do 31. 12. 2022 a zároveň místo
trvalého pobytu (v případě cizinců místo pobytu) dítěte na území
příslušného školského obvodu.

6

5

3.

Dosažení 3 let věku dítěte k 31. 8. 2022.

4

4.

Dosažení věku dítěte 3 let od 1. 9. 2022 do 31. 12. 2022.

3

5.

Dosažení věku dítěte 3 let od 1. 1. 2023 do 30. 6. 2023 a zároveň místo
trvalého pobytu (v případě cizinců místo pobytu) dítěte na území
příslušného školského obvodu.

2

6.

Dosažení věku dítěte 3 let od 1. 1. 2023 do 30. 6. 2023.

1
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