Základní škola a Mateřská škola Vyškov, Letní pole, příspěvková organizace
Sídliště Osvobození 682/56, Vyškov, 682 01

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ DÍTĚTE DO MŠ (pro šk. r. 2019/2020)
Ředitel Základní školy a Mateřské školy Vyškov, Letní pole, příspěvková organizace stanovil následující kritéria, podle nichž bude postupovat 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 v případě, kdy počet žádostí
o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.
I.
Předškolní vzdělávání se poskytuje dětem ve věku zpravidla od 3 let až do začátku povinné školní docházky. Do MŠ ale mohou být přijaty i děti
od dvou let věku (dle kritérií níže).
II.
V souladu s ustanovením § 34 školského zákona je přednostně přijato dítě, které před začátkem školního roku dosáhne nejméně třetího roku
věku, pokud má místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, v příslušném školském obvodu, a to do výše povoleného počtu
dětí uvedeného ve školském rejstříku. Dále bude přijato dítě, které nemá místo trvalého pobytu ve školském obvodu příslušné MŠ, ale
před začátkem školního roku 2019/2020 dosáhne 5. roku věku.
Podle kritérií uvedených v bodě III. budou seřazeny děti nejprve:
1. spádové s povinností předškolního vzdělávání (toto dítě bude přijato vždy před dítětem uvedeným v bodě 2., 3. a 4.),
2. dále děti s právem přednostního přijetí, tj. spádové tříleté a čtyřleté (toto dítě bude přijato vždy před dítětem uvedeným v bodě 3. a 4.),
3. následně pak nespádové děti, pro něž je předškolní vzdělávání povinné (toto dítě bude přijato vždy před dítětem uvedeným v bodě 4.),
4. děti ostatní
III.
Bodové ohodnocení kritérií. Přednostně bude přijato dítě s vyšším bodovým hodnocením. Kritéria jsou posuzována ke stavu k 1. září 2019.
Kritérium
Popis
Bodů
1. Trvalý pobyt
Místem trvalého pobytu se rozumí adresa pobytu občana v České republice, která je vedena v registru obyvatel ve formě referenční vazby
místo trvalého pobytu
(kódu adresního místa) na referenční údaj o adrese v základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí, kterou si občan zvolí 400
v obvodu naší MŠ
zpravidla v místě, kde má rodinu, rodiče, byt nebo zaměstnání. Občan může mít jen jedno místo trvalého pobytu, a to v objektu, který je
trvalý pobyt na území
podle zvláštního právního předpisu označen číslem popisným nebo evidenčním, popřípadě orientačním číslem a který je určen pro
50
Vyškova
bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci.
trvalý pobyt mimo
město Vyškov

Podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, má člověk bydliště v místě, kde se zdržuje s úmyslem žít tam s výhradou změny
okolností trvale.
Trvalý pobyt se prokazuje předložením občanského průkazu alespoň jednoho zákonného zástupce, ve kterém má uveden trvalý pobyt
v dané městské části nebo potvrzením z ohlašovny trvalého pobytu.

2. Věková skupina
5-letí a starší
4-letí
Věk dítěte je počítán k 31. 8. 2019.
3-letí
2-letí
3. Den věku dítěte
za každý den k 31.8.2019 Za každý den od dovršení věku 2, 3, 4 nebo 5 let do 31.8.2019
4. Docházka
celodenní
půldenní nebo jiná (jiné
vzděl.)
5. Opakovaná žádost
Opakovaná žádost ANO

za každé opakované podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání do ZŠ a MŠ Vyškov, Letní pole (dítě nebylo
přijato v termínech vyhlášeného zápisu do MŠ v předchozích letech)
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Opakovaná žádost NE
0
IV.
Po seřazení dětí s nárokem na tzv. „přednostní přijetí“ a dětí, pro něž je předškolní vzdělávání povinné, budou podle uvedených kritérií
následně řazeny ostatní děti. V případě, že sourozenec (případně sourozenci) dítěte již navštěvuje MŠ nebo ZŠ naší školy (a bude ji navštěvovat
i po 1. 9. 2019), bude tomuto dítěti připočteno 400 bodů.
V.
Podmínkou pro přijetí dítěte mladšího 5ti let je předložení dokladu o tom, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, nebo o tom,
že je proti očkování imunní nebo se nemůže očkování zúčastnit pro trvalou kontraindikaci (v souladu s §50 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně
veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů).
VII.
V případě nedostatečné kapacity a rovnosti bodů se pořadí přijetí určí losováním za účasti vedení školy.
VIII.
Veškeré další tvrzené skutečnosti, které mají být vzaty v potaz v rámci stanovení pořadí pro přijetí dítěte do mateřské školy, je třeba řediteli
školy doložit tak, aby je mohl mít za prokázané.
Pozn.: Za „spádové“ dítě je považováno dítě, které má místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, v příslušném školském obvodu

Ve Vyškově dne 2.4.2019

Mgr. Jiří Sochor, ředitel školy

