ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, BUKOVICE,
OKRES NÁCHOD

SMĚRNICE Č. 2/2018
Ředitelka Základní školy a Mateřské školy, Bukovice, okres Náchod stanovila následující
kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě zákona č. 178/ 2016 Sb.,
kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a zavádí zásadní změny v přijímání dětí 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:
KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU
VZDĚLÁVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE

I.
Předškolní vzdělávání se organizuje v souladu s § 34 odst. 1 školského zákona pro děti ve
věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let.
II.
Při rozhodování o přijetí dítěte bude ředitelka školy vycházet z uvedených kritérií v pořadí
důležitosti 1. - 3.
1. Povinně pro dítě, které dovrší věku 5 let do konce srpna stávajícího roku, pokud ještě
do MŠ nedocházelo, s trvalým pobytem v obci, která školu zřizuje.
2. Dítě, které před začátkem školního roku dosáhne nejméně 2 let věku (§ 34 odst. 3
školského zákona – znění účinné od 1.9.2017) uplatněné při zápise v termínu 2. - 16.
května 2018, s trvalým pobytem na území obce, která školu zřizuje.
3. Dítě dle věku v pořadí od nejstaršího po nejmladší s trvalým pobytem mimo obec,
která školu zřizuje, upřednostníme dítě, jehož sourozenec již školu navštěvuje.
III.
Podle § 34, odst. 5 školského zákona, je třeba dodržet podmínky k přijetí dítěte stanovené
§ 50 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví. Podle tohoto paragrafu smí být dítě
přijato k předškolnímu vzdělávání jen na základě řádného očkování. Výjimku má dítě, které
dovršilo věk 5 let a ještě nedocházelo do MŠ.
IV.
Tato směrnice nabývá účinnosti dnem 3. 4. 2018 a ruší platnost směrnice č.2/2017.
Dne: 3. 4. 2018
Mgr. Irena Dobiasová
ředitelka školy

