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ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY
KRITÉRIA PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ
K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
Č.j.:

SZMTr/00042/2020

Vypracoval:

PhDr. Dalibor Pyszko, ředitel školy

Spisový znak

A.1.

Skartační znak

A10

Směrnice nabývá platnosti ode dne:

01.02.2020

Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 01.02.2020
Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které
tvoří součást tohoto předpisu.
Obecná ustanovení
Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, vydávám jako statutární orgán
školy tuto směrnici. Směrnice je součástí organizačního řádu školy.
Předškolní vzdělávání se poskytuje dětem ve věku zpravidla od 3 let až do začátku povinné
školní docházky. K předškolnímu vzdělávání jsou přijímány děti na základě doporučení
školského poradenského zařízení vzdělávat dítě v mateřské škole zřízené podle §16 zákona č.
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon) v platném znění.
II.
Při přijímání dětí do mateřské školy vychází ředitel z kritérií, uvedených v následující tabulce.
Kritérium
Věk dítěte
Opakované podání žádosti

5 a více
Dítě dříve nepřijato
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Bodové
ohodnocení
2
1
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III.
V případě rovnosti bodů (shodnosti posuzovaných kritérií) může být v ojedinělých
individuálních případech zohledněna výdělečná činnost rodiče dítěte, pokud je rodič jiného
dítěte, který není výdělečně činný, schopen poskytovat vzdělání a péči v potřebném rozsahu
dítěti sám. K výdělečné činnosti se však nepřihlédne, pokud je rodič dítěte, který není výdělečně
činný, na mateřské/rodičovské/ dovolené s dalším dítětem. V ostatních případech se postupuje
losem.
IV.
Přijetí dítěte je podmíněno lékařským potvrzením o zdravotní způsobilosti dítěte k předškolnímu
vzdělávání. Výjimku lze povolit jen dítěti, které uskutečňuje povinné předškolní vzdělávání
podle § 34a školského zákona.

Pozn.
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.

V Třinci dne 15. 1. 2020

Dalibor
Pyszko

Digitálně
podepsal Dalibor
Pyszko
Datum: 2020.01.15
16:07:45 +01'00'

PhDr. Dalibor Pyszko
ředitel školy
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