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PODMÍNKY PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ
K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE
Zápis dětí do MŠ probíhá po dohodě se zřizovatelem přímo na zařízení. Termín zápisu
je vţdy oznámen jak na škole, webových stránkách školy, tak na veřejných vývěskách.
Předškolní vzdělávání se organizuje dle školského zákona č. 561/2004 Sb. a vyhlášky
č.14/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, pro děti ve věku zpravidla od tří do šesti let. Děti
mladší 3 let pouze ve výjimečných případech při nenaplnění kapacity MŠ. Ţádný právní
předpis neupravuje pevně spodní věkovou hranici dětí přijímaných k předškolnímu
vzdělávání – jediným vodítkem je skutečně pouze § 34 odst. 1 zákona 561/2004 Sb. Dítě
mladší 3 let věku však lze k předškolnímu vzdělávání přijmout pouze při splnění následujících
podmínek:
Dítě se přijímá k předškolnímu vzdělávání, jehoţ cíle jsou vymezeny v § 33 zákona
561/2004 Sb. Z tohoto ustanovení jednoznačně vyplývá, ţe předškolní vzdělávání skutečně
spočívá především ve vzdělávací činnosti, nikoliv v poskytování péče. Dítě přijaté
k předškolnímu vzdělávání tedy musí být od počátku připraveno plnit požadavky
stanovené rámcovým programem předškolního vzdělávání a školním vzdělávacím
programem mateřské školy.
Ředitelka mateřské školy rozhoduje o přijetí dítěte do MŠ, popřípadě o stanovení
zkušebního pobytu dítěte, jehoţ délka nesmí přesáhnout 3 měsíce. K předškolnímu vzdělávání
se přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. O
přijetí dítěte se zdravotním postiţením rozhodne ředitelka mateřské školy na základě
písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího
praktického lékaře pro děti a dorost a dle toho, zda bude moţné vytvořit podmínky pro danou
integraci. Dítě můţe být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku, pokud
to kapacita MŠ umoţní. Do MŠ jsou přijímány děti dle stanovených kriterií.
Před nástupem do MŠ musí mít kaţdé dítě potvrzení o zdravotní způsobilosti –
vstupní prohlídkou od svého lékaře + řádné očkování. MŠ Blatno můţe přijmout pouze dítě,
které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, ţe je proti nákaze
imunní, nebo se nemůţe očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (viz. § 50 zákona č.
258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů). Tato lékařská
vstupní zdravotní prohlídka dítěte musí být potvrzena lékařem v " Evidenčním listu " dítěte.
Počet dětí ve třídě se řídí vyhláškou o předškolním vzdělávání č. 14/2005 Sb. po
aktualizaci vyhláškou č. 43/2006 Sb.o předškolním vzdělávání a kapacitou mateřské školy,
která je stanovena na 24 dětí.

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ
K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE
Ředitelka Mateřské školy Blatno stanovuje pro školní rok 2014/2015 následující
kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu
vzdělávání v mateřské škole v případech, kdy počet ţádostí podaných zákonnými zástupci
dětí o přijetí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu:

1. Dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a děti s odkladem
povinné školní docházky (podle ustanovení § 34 odst. 4, zákona č.561/2004 Sb., o
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání /školský zákon/, v
platném znění).
2. Dítě s trvalým bydlištěm v Blatno, Malměřice.
a) Opakované podání ţádosti.
b) Věk dítěte – děti, které k 31.08.2014 dovrší věku 3 let
c) Dítě, jehoţ sourozenec se ve školním roce 2014/2015 v mateřské škole jiţ vzdělává.
d) V případě, ţe není naplněna kapacita mateřské školy dětmi starších 3 let, se přijímá
dítě 2 leté, pokud je sociálně i fyzicky zralé a má předpoklady pro plnění ŠVP (na
individuálním zváţení ředitelky). Při shodném plnění daných kritérií má přednost starší
dítě.
3. Ostatní.
Při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole bude ředitelka
mateřské školy brát v úvahu důleţitost jednotlivých kritérií ve výše uvedeném pořadí 1 aţ 3.
Ředitelka má právo při přijímání dětí přihlédnout k důvodům hodným zvláštního zřetele
(podkladem zejména doporučení nebo stanovisko OSPOD).
Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí do mateřské školy si vyzvednou zákonní zástupci v mateřské
škole v určený termín.

V Blatně dne 27. 3. 2014
Mgr. Dagmar Schwambergerová, ředitelka MŠ Blatno

