Mateřská škola Havířov – Město Švabinského 7/993, příspěvková organizace

KRITÉRIA
stanovená pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2019/2020
Směrnice č.j. MŠ/93/2019, spisový znak: 2.1, Účinnost: od 01.05.2019, závaznost: Směrnice je závazná
pro všechny zaměstnance MŠ.
Předmět úpravy
Ředitelka Mateřské školy Havířov-Město Švabinského 7/993, příspěvkové organizace, (dále jen MŠ)
stanovila následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu
vzdělávání v mateřské škole 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, v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném školním
roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu, to je podle KHS 69
dětí. Děti jsou přijímány na volná místa v MŠ. Počet volných míst pro školní rok 2019/2020:
19 míst.
 Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 let až do začátku povinné
školní docházky, nejdříve však pro děti od dvou let.
 Do mateřské školy může být přijato pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným
očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou
kontraindikaci(§ 34 odst.5 školského zákona a § 50 zákona 285/2000Sb., o ochraně veřejného
zdraví ve znění pozdějších předpisů). Potvrzení pediatra bude na žádosti o přijetí dítěte
k předškolnímu vzdělávání. Výjimkou jsou děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné.
 Přijetí dítěte ze zákona- zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu
vzdělávání, (§ 34a odst. 2 školského zákona), v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost
předškolního vzdělávání dítěte. Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává
v mateřské škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž má dítě
místo trvalého pobytu, v případě cizince místo pobytu, pokud zákonný zástupce nezvolí pro dítě
jinou mateřskou školu nebo jiný způsob povinného předškolního vzdělávání podle 34 a odstavce 5
školského zákona, (individuální vzdělávání).

Školským obvodem pro všechny mateřské školy je celé území statutárního města Havířov.1 To znamená,
že všechny MŠ, zřízené statutárním městem Havířov jsou „spádové.“
Dítě s místem trvalého pobytu v Havířově má při přijímání přednost před dítětem s místem trvalého pobytu
v jiném městě nebo obci.
Do mateřské školy Havířov- Město Švabinského 7/993, příspěvková organizace, se přijímají děti
podle následujících kritérií na základě dosaženého bodového hodnocení:

STANOVENÉ KRITÉRIA

BODOVÉ OHODNOCENÍ
STANOVENO
UDĚLENO

Na území statutárního města Havířov
TRVALÝ POBYT
DÍTĚTE

20
Na území jiného města nebo
obce

0

CELKOVÉ DOSAŽENÍ BODŮ:
STANOVENÁ KRITÉRIA

VĚK DÍTĚTE DLE
NAROZENÍ V OBDOBÍ

5 let věku, dovršení věku 5 let
do 31.8.2019
4 roky věku, dovršení věku 4 let
do 31.8.2019
3 leté, dovršení věku 3 let do
31.8.2019
2 leté, dovršení věku 2 let do
31.8.2019

BODOVÉ OHODNOCENÍ
STANOVENO

UDĚLENO

15
10
5
1

CELKOVÉ DOSAŽENÍ BODŮ:
Dojde-li k rovnosti bodů při překročení kapacity pro zápis, bude posuzováno datum narození dítěte s tím,
že dítě starší (i o jeden den) získává o 0,1 bodu více.

1

Obecně závazná vyhláška č. 1/2018, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol, zřízených statutárním městem Havířov

STANOVENÁ KRITÉRIA
INDIVIDUÁLNÍ
SITUACE DÍTĚTE

Dítě je hlášeno k celodenní docházce
MŠ navštěvuje sourozenec nebo je
přijímán
Dítě je hlášeno k polodenní docházce

BODOVÉ OHODNOCENÍ
STANOVENO
UDĚLENO

10
4
1

CELKOVÉ DOSAŽENÍ BODŮ:
CELKOVÉ DOSAŽENÍ BODŮ:
V případě rovnosti bodů budou děti s přednostním právem na přijetí k předškolnímu vzdělávání seřazeny
podle data narození. Do bodového systému budou zařazovány pouze žádosti odevzdané v řádném
termínu.
Děti se speciálními vzdělávacími potřebami jsou přijímány na základě doporučení odborného pracoviště
a možností mateřské školy.
Upřednostnění se týká též dětí občanů Evropské unie či občanů třetích zemí, kteří mají hlášeno místo
pobytu na území obce. Občané třetích zemí jsou povinni doložit oprávnění k pobytu na území České
republiky ve smyslu ustanovení § 20 odst. 2 písm. d) školského zákona.
Upozornění:
Ve dnech zápisu mají všechny podané žádosti o přijetí stejnou váhu. V žádném případě nebude v těchto
dvou dnech zápisu vytvořeno pořadí s výhodou přijetí MŠ.
 Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, bude oznámeno
zveřejněním seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem dne 24. května 2019
na vstupních dveřích MŠ a na www.školy:mssvabinskeho.cz.
 Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání obdrží zákonní zástupci do osobní datové
schránky nebo budou doručena zákonným zástupcům poštou do vlastních rukou, do 30 dnů od
podání žádosti.
 Dne 27. a 28. května 2019, po tel. dohodě s ředitelem školy,(731440473), mohou zákonní zástupci
dítěte nahlédnout do spisu podle § 38 odst.1 správního řádu a vyjádřit se k podkladům správního
řízení ve věci nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, v souladu s § 36 odst.3 správního řádu.
Tato směrnice nahrazuje směrnici č. j. MŠ/79/2019 a nabývá účinnosti dnem 01.05.2019.
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