Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání ve školním
roce 2021/2022
Mateřská škola Stratov, okres Nymburk
Stratov 90, 289 22 Lysá nad Labem

Čj. 8/2021
I.
Základní ustanovení
1. Ředitelka Mateřské školy Stratov, okres Nymburk, Stratov 90, Lysá nad Labem 289 22, (dále
jen „MŠ“) na základě § 34 odst. 3 a 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, stanovuje
následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k
předškolnímu vzdělávání od školního roku 2021/2022. Tato kritéria budou uplatněna v případě,
kdy počet žádostí o přijetí přesáhne počet uvolněných míst v MŠ od školního roku 2021/2022.
2. Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání podává dítě zastoupené zákonným zástupcem.
Všechny žádosti o přijetí, které podají zákonní zástupci dětí k rukám ředitelky ve stanoveném
termínu, budou ředitelkou posouzeny dle těchto kritérií a následně zpracovány do pořadníku.
O všech žádostech ředitelka písemně rozhodne.
3. Žádost musí obsahovat:
Kopii rodného listu dítěte
Pro doložení rodného listu platí, že stačí odeslat jeho prostou kopii dálkovým způsobem. Tato
kopie pak musí být součástí spisu.
Doložení řádného očkování dítěte
Podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví
splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě
proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Tato povinnost se
netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.
Zákonný zástupce tuto povinnost dokládá potvrzením praktického dětského lékaře. Potvrzení
na žádost vydá lékař za podmínek dodržení nastavených protiepidemických opatření. Vhodné
je předem telefonicky kontaktovat lékaře a objednat si termín návštěvy dle zvyklosti ordinace.
Individuálně je třeba řešit případ, kdy je rodina v karanténě nebo izolaci. Pokud některý z lékařů
poskytuje potvrzení e-mailem, je to jistě také možné, ale opět po předchozí domluvě.
Kromě doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení o
přijetí do mateřské školy dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře.

II.
Organizace podávání žádostí, nahlédnutí do spisu a přebírání rozhodnutí
Podání žádostí: 2.5.2021 – 16.5.2021
•
•
•
•

datovou schránkou,
poštou,
e-mailem s elektronickým podpisem,
vhozením do poštovní schránky školy.

Nahlédnutí do spisu: po dohodě s ředitelkou MŠ Stratov.
Rozhodnutí: 24.5.2021.

III.
Nepřijetí dítěte z jiných důvodů než kapacitních
1. Ředitelka MŠ rozhodne o nepřijetí dítěte, pokud jde:
a) o dítě se zdravotním postižením, jehož přijetí nedoporučilo školské poradenské zařízení,
případně registrující praktický lékař pro děti a dorost.
b) o dítě, ve školním roce 2021/2022 nebude plnit povinné předškolní vzdělávání a které se
nepodrobilo stanoveným pravidelným očkováním, nemá doklad, že je proti nákaze imunní nebo
nemá doklad, že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci, podle §50 zákona
č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů,
v platném znění.
c) o prokázání nepravdivosti údajů doložených pro vydání rozhodnutí ve správním řízení.

IV.
Individuální vzdělávání
Zákonný zástupce má povinnost oznámit do 31. 5. 2021 individuální vzdělávání dítěte ředitelce
MŠ, kde je dítě přijato. Obsah oznámení: jméno, RČ, místo trvalého pobytu, období, kdy bude
dítě individuálně vzděláváno, důvody individuálního vzdělávání - ředitelka MŠ doporučí
zákonnému zástupci oblasti, v nichž má být dítě vzděláváno - povinnost zákonného zástupce
dostavit se k ověření úrovně vzděláván - termín ověření v průběhu prosince určí ředitelka MŠ.

V.
Kritéria
1. K předškolnímu vzdělávání do mateřské školy zřizované obcí se přednostně přijímají dětí
s místem trvalého pobytu v dané obci, pro které je od počátku školního roku následujícím
po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, předškolní vzdělávání povinné. Pokud nelze
z kapacitních důvodů přijmout všechny děti splňující toto kritérium, informuje ředitelka
zřizovatele, aby mohl zřizovatel zajistit místa v jiné MŠ, a odmítne ostatní žadatele z důvodů
nedostatečné kapacity MŠ.
2. K předškolnímu vzdělávání do mateřské školy zřizované obcí se přijímají dětí s místem
trvalého pobytu v dané obci od nejstaršího po nejmladší, zpravidla tříleté. Ke dni přijímacího
řízení musí být dítě schopno plnit školní vzdělávací program a samostatně zvládat úkony
sebeobsluhy.
3. K předškolnímu vzdělávání do mateřské školy zřizované obcí se přijímají děti s trvalým
pobytem mimo spádovou vyhlášku od nejstaršího po nejmladší, zpravidla tříleté.

VI.
Závěrečná ustanovení
1. Tato kritéria zveřejní ředitelka na přístupném místě - webové stránky MŠ a Obce Stratov.
2. Podpisem žádosti o přijetí do MŠ potvrzují zákonní zástupci seznámení s kritérii.

Bc. Renáta Kňapová – ředitelka školy

