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MATERSKA SKOLA KOBYLI
příspěvkovó orgoní zdce
školní722,691 10 Kobylí

Kritéria pro přijímánídětí k předškolnímu vzdé|ávání

MŠ/

Číslo3'ednací:

12021

Právní ukotvení přijímání k předškolnímu vzdělávání
Zákotl,

č. 178/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 561120004 Sb., o předškolnim, základním,

sředním, vyššímodborném a jiném vzdéIáváni (školský zékon), zavádi zásadní zmény
v přijímání dětí do mateřské školy.

Předškolní vzdělávárn se organizuje

v

souladu

s § 34 odst. 1 školského zákona pro

děti

ve věku zpravidla od 3 let do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let.

Od počátku školního roku, kteý následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku,
ďo zahájení povinné školnídochéaky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné. Zákonrtý
zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zapisu k předškolnimllvzdélávání podle § 34 odst. 2

v

kalendářním roce, ve kterém začiná povinnost předškolního vzdělávártt dítěte. Dítě,

pro které je předškolní vzděláviání povinné, se vzděIává

v

mateřské škole ve školském

obvodu, v němž má místo trvalého pobytu.

Podle § 50 zákona ě.25812000 Sb., v platrrém znění, můžeředitelka školy přijmout pouze
dítě, které se podrobilo stanoven;fun pravideln;im očkovánim, má doklad, že je prott nál<aze

imunní nebo se nemŮže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci a tuto skutečnost
prokéůe zél<onrtý zástupce potwzením lékaře. Vj{imka platí pro děti, které plní povinné
předškolní vzděIávéní v mateřské škole.

Pfi přijímání dětí do mateřské školy vychéni ředitelka z následujících kritérií.

Kritéria:

1.

Dítěo které k 31.8.

202l dovršilo 5 let věku.

2.

Dítěo které k 31.8.

202l dovršilo 4 let věku.

3.

Dítě, které k 31.8. 2021 dovršilo 3 let věku.

4.

Dětio které dosáhnou v průběhu škotního roku

tří let, podle data narození.

Při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole bude ředitelka
mateřské školy brát v úvahu důležitosti jednotlivých kritériíve výše uvedeném pořadí
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