KRITÉRIA pro přijímání dětí do MŠ Jámy – p. o.
KRITÉRIA se řídí ustanovením § 34 zákona 561 / 2004 Sb. o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění.
Do mateřské školy jsou přijímány děti od 2 do zpravidla 6 let. Při zápisu nesmí být přijato dítě,
které před datem 1. 9. nedovrší věku 2 let. Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do MŠ právní nárok.
U přijetí dětí mladších 3 let se posuzuje schopnost adaptace na prostředí, zvládání sebeobsluhy,
způsobilost k plnění školního vzdělávacího programu.
Při přijímání dětí mladších 3 let je důležité, aby MŠ dokázala zajistit uspokojování základních
potřeb dítěte a jejich bezpečnost.

PRO PŘIJETÍ DÍTĚTE DO MŠ JE ROZHODUJÍCÍ VĚK DÍTĚTE!
PŘIJÍMAJÍ SE DĚTI:



děti v posledním roce před zahájením povinné školní
docházky nebo
děti s odkladem školní docházky s místem trvalého pobytu
Jámy v souladu s §34 školského zákona



přednostní právo na přijetí mají děti, které před
začátkem školního roku dosáhnou nejméně 3. roku věku a
to v pořadí od nejstaršího po nejmladší a mají místo
trvalého pobytu v Jámách
__________________________________________________________________________________


děti mladší v pořadí od nejstaršího po nejmladší s trvalým
pobytem Jámy do počtu volné kapacity a dodržení
povinnosti odpočtu (viz. níže)

Přijímané děti musí být řádně očkovány dle očkovacího kalendáře.
Dle platné legislativy, novela178/2016Sb., se očkování nevztahuje na děti spadající do povinného
ročníku předškolního vzdělávání.
Od 1. 9. 2020 je zákonná povinnost odpočtů za 2 leté děti. Za každé ve třídě zařazené dítě mladší 3
let se do doby dovršení 3 let věku snižuje nejvyšší počet dětí ve třídě o 2 děti (nejvýše o 6 dětí).
Odpočty platí i v případě přijetí dítěte s SVP Odpočítáváme od počtu 24.
V souvislosti se zápisem doporučujeme nahlédnout do „ Pravidel přijímacího řízení“
Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí, bude
podle registračních čísel žadatelů zveřejněno na vstupních dveřích mateřské školy do 30 dnů ode dne
odevzdání žádosti. Seznam bude zveřejněn po dobu 15 dnů.(§183 odst. 2 školského zákona podle
novely č. 472 / 2011 Sb.)
Rozhodnutí o nepřijetí dítěte se předává do vlastních rukou zákonnému zástupci dítěte.
Platnost od 25. 3. 2021 do změny (přepracování)
Mottlová Ivana
ředitelka školy

