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Tímto se ruší směrnice MS3/2021

Ředitelka Mateřské školy Hošťálková, okres Vsetín stanovila 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 podaných zákonnými zástupci dětí o přijetí
k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu
dětí pro mateřskou školu.
I.
Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti od 2 do zpravidla 6 let. Dítě mladší 3 let nemá na
přijetí do mateřské školy právní nárok. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy
dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní
vzdělávání povinné, není-li dále stanoveno jinak. Věk se bude posuzovat k zahájení
předškolnímu vzdělávání.
II.
O přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání se zdravotním postižením rozhoduje ředitelka školy
na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také
registrujícího lékaře (§ 34 odst. 6 zákona 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších
předpisů).
III.
Přednostně jsou přijímány děti, které dosáhnou třetího roku věku k 31. 8. 2022 s trvalým
pobytem v obci.
IV.
V souladu s § 34 odst. 5 zákona č.561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění a § 50 zákona
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění, může mateřská škola přijmout
pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, případně má doklad, že je
proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Toto neplatí pro
děti, které mají povinné předškolní vzdělávání, po těchto dětech ředitelka doklad o očkování
nevyžaduje.
Pro případ, že počet žádostí o přijetí převýší počet volných míst, stanovuje ředitelka
školy tato kritéria:

KRITERIA
1. Trvalý pobyt dítěte v příslušném školském obvodu dané MŠ (k datu zápisu)
5 let dosažených k 31. 8. 2022
2. Věk dítěte
4 roky dosažené k 31. 8. 2022
3 roky dosažené k 31. 8. 2022
3 roky dosažené k 31. 1. 2023
3 roky dosažené k 31. 8. 2023
3. Sourozenec v MŠ (k 1. 9. 2022)
4. Bydliště dítěte v Hošťálkové (k datu zápisu)

POČET BODŮ
4
17
16
15
7
0
1
3

POSTUP:
1. Každému žadateli (dítěti) budou přiděleny body za splnění kritéria.
2. Podle počtu přidělených bodů bude stanoveno pořadí žadatelů. V případě rovnosti přidělených bodů budou
upřednostněni žadatelé s trvalým pobytem v obci Hošťálková, v případě další bodové shody budou dále řazeni
podle data narození (od nejstaršího po nejmladší).

V Hošťálkové

16. 2. 2022

____________________________
Mgr. Jitka Sobotková

