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SMĚRNICE PRO STANOVENÍ
VENÍ KRITÉRIÍ PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ PRO ŠK. ROK
R 2021/2022
Ustanovení této směrnice vymezuje
vym
kritéria pro přijímání dětí k předško
dškolnímu vzdělávání
v mateřské škole v souladu se zákonem
z
č. 561/2004 Sb., o předškolním,, základním,
zák
středním,
vyšším odborném a jiném vzděl
zdělávání v platném znění.
přije k předškolnímu
Statutární zástupce ředitele ZŠ a MŠ Tučapy posoudí všechny žádosti o přijetí
vzdělávání a rozhodne o přijetí
ijetí či nepřijetí dítěte ve správním řízení podle
le následující
n
tabulky.
Body jednotlivých kritérií see sčítají.
sčí
Přednostně bude přijato dítě s vyšším
m celkovým
ce
bodovým
ohodnocením. V případě rovnosti
rovn
bodů rozhoduje datum narození
ní dítěte
d
s předností
staršího.
Body
Kritérium
Povinné předškolní vzdělávání
ání pro děti, které do 31. 8. 2021 dovrší pět a více
víc let*

20b

Trvalý pobyt v obci Tučapy**

10b

Děti, které do 31. 8. 2021 dosá
osáhnou čtyř let věku

6b

Děti, které do 31. 8. 2021 dosá
osáhnou tří let věku

4b

Děti, které do 31. 8. 2021 dosá
osáhnou dvou let věku***

2b

Individuální situace dítěte – MŠ navštěvuje sourozenec (po 1. 9. 2021)
1b
* Bez ohledu na bodové ohodn
odnocení budou přednostně v souladu s ustano
anovením §34 odst. 4
školského zákona vždy přijat
řijaty děti v posledním roce před zahájením
ením povinné školní
docházky. Předškolní vzděláván
ávání je povinné pro děti, které nejpozději 31. 8. 2021 dovrší 5 let
věku.
** Upřednostnění se týká též dětí občanů Evropské unie či občanů třetíc
etích zemí, kteří mají
hlášeno místo pobytu na území
územ obce. Občané třetích zemí jsou povinni
nni doložit oprávnění
k pobytu na území ČR ve smyslu
yslu ustanovení § 20 odst. 2 písm. d) školského
ého zákona.
*** Mateřské školy se organizu
nizují pro děti zpravidla od tří do šesti let, nejdříve
nejd
však od dvou
let. Děti mladší tří let však nemají
nem na přijetí právní nárok. K zápisu se může
ůže zákonný zástupce
dostavit i s dítětem mladším
ím tří let, které je schopné účastnit se předšk
dškolního vzdělávání
v souladu s Rámcovým vzděláv
ělávacím programem pro předškolní vzdělávání
ání (RVP PV). Toto je
na individuálním posouzení
ní statutárního
st
zástupce ředitele ZŠ a MŠ Tučapy
Tu
a vytvoření
odpovídajících podmínek pro
ro vzdělávání
vz
dětí mladších tří let.
Statutární zástupce ředitele
e ZŠ a MŠ Tučapy rozhodne o nepřijetí dítěte,
te, pokud
p
jde:
a) o dítě se zdravotním postiže
stižením, jehož přijetí nedoporučilo školské poradenské
por
zařízení,
případně registrující praktický
ký lékař
lé
pro děti a dorost,
b) o dítě, které se nepodrobilo
bilo stanoveným pravidelným očkováním, nemá
má doklad, že je proti
nákaze imunní nebo nemá
má doklad, že se nemůže očkování podro
odrobit pro trvalou
kontraindikaci, podle §50 zákona
záko č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného
ho zdraví
z
a o změně
některých souvisejících zákonů,
onů, v platném znění,
c) o dítě, jehož rodiče v žádosti
žádo o přijetí k předškolnímu vzděláváníí nedoložili
ne
vyjádření
registrujícího praktického lékaře
lék
pro děti a dorost k nástupu dítěte
ítěte k předškolnímu
vzdělávání a nepředložili platný
atný doklad o trvalém bydlišti dítěte.
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