Mateřská škola, Klášterec nad Ohří, Lípová 570,
příspěvková organizace

Směrnice č. 3/2020
č.j: ŘMŠ 3/20

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro
MŠ Lípová 570, a pro odloučená pracoviště: MŠ Školní 518,
MŠ Dlouhá 540, MŠ Souběžná 205 a MŠ Lesní 545.

Pro školní rok 2020/2021
Vydal:

Mateřská škola, Klášterec nad Ohří, Lípová 570, příspěvková
organizace

Schválila:
Projednáno:

ředitelka školy – Mgr. Jitka Vlková
se zřizovatelem – obec Klášterec nad Ohří

Účinnost:

od 4. 5. 2020

Závaznost:

směrnice je závazná pro ředitelku a zástupkyně odloučených pracovišť
MŠ při rozhodování o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání.

Ředitelka Mateřské školy, Klášterec nad Ohří, Lípová 570 (dále jen mateřská škola) stanoví
následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení §
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34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zákonem č. 500/2004
Sb., (správní řád) ve znění pozdějších předpisů. Kritéria jsou účinná od 4. 5. 2020 - pro školní
rok 2020/21, v rámci přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případech,
kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí o přijetí překročí stanovenou kapacitu
maximálního počtu dětí pro mateřskou školu:

K zápisu pro školní rok 2020/2021 stanovuje ředitelka MŠ tato pravidla
pro přijetí:
přednostně budou umístěny tyto děti:
1) děti pětileté, pro které je předškolní vzdělávání povinné

(narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015), které mají místo trvalého pobytu
v obci – spádový obvod tj. Klášterec nad Ohří
podle § 34 odst. 1 školského zákona – povinné předškolní vzdělávání;
2) děti, které dosáhly tří let a více a mají místo trvalého pobytu v obci, tj.
Klášterec nad Ohří, podle § 34 odst. 3 školského zákona;
Při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole budou ředitelka a
zástupci tj. pověřené úřední osoby, odloučených pracovišť mateřských škol brát v úvahu
důležitost jednotlivých kritérií ve výše uvedeném pořadí 1) až 2). Bude postupováno podle
data narození a trvalého bydliště, tj., od nejstarších k nejmladším, do naplnění kapacity
jednotlivých tříd MŠ.
Při shodném splnění kritérií má přednost starší dítě před mladším. U cizinců se za trvalý pobyt
považuje též vízum s délkou pobytu nad 90 dnů nebo povolení k dlouhodobému pobytu.
Povinnost předškolního vzdělávání se vztahuje na státní občany ČR, kteří pobývají na území
ČR déle než 90 dnů, občané jiného členského státu EU, kteří na území ČR pobývají déle než
90 dnů, jiní cizinci, kteří jsou oprávněni pobývat na území ČR trvale nebo přechodně po dobu
delší než 90 dnů a účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.
Kritéria byla projednána se zřizovatelem dne: 28. 2. 2020
Mgr. Jitka Vlková,
ředitelka MŠ Lípová 570, Klášterec nad Ohří
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