ZÁKLADNÍ ŠKOLA
A MATEŘSKÁ ŠKOLA BUDKOV, okres Třebíč
Budkov 23. února 2019

Kritéria pro přijímání dětí do MŠ Budkov
pro školní rok 2019/2020
1. Na základě § 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, stanovuje ředitel školy
kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání. Dle těchto kritérií bude postupováno v
případech, kdy počet žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, podaných zákonnými
zástupci, překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.
2. Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však
pro děti od 2 let.
3. Předškolní vzdělávání je povinné pro děti, které před datem 1. 9. 2019 dosáhly pěti let a
více a dosud nezahájily povinnou školní docházku. Z tohoto důvodu budou tyto děti s trvalým
pobytem ve spádové oblasti ZŠ a MŠ Budkov (Budkov, Oponešice) přijaty bez výhrady –
nebudou na ně uplatněna níže uvedená kritéria. Tyto děti jsou povinny docházet do MŠ po
celý školní rok.
4. V souladu s platnou legislativou budou přednostně do MŠ též přijaty děti s trvalým
pobytem ve spádové oblasti ZŠ a MŠ Budkov (Budkov, Oponešice), které před datem 1. 9.
2019 dosáhly čtyř let narozené od 1. 9. 2015. Avšak pouze ty, které budou přihlášeny k tzv.
„celodenní“ docházce, kterou započnou již od 1. 9. 2019. V případě pozdějšího zahájení
docházky do MŠ uvedená přednost nebude moci být uplatněna.
5. Jednotlivá kritéria pro přijímání dětí do MŠ jsou ohodnocena určeným počtem bodů. Pořadí
přijatých dětí se řídí výsledným součtem bodů jednotlivých kritérií. K přiznání jednotlivých
kritérií slouží údaje uvedené v přihlášce do mateřské školy podané nejpozději v den zápisu.
6. V případě rovnosti výsledného součtu bodů jednotlivých kritérií bude pro přijetí dítěte k
předškolnímu vzdělávání rozhodující datum narození dítěte (starší má přednost před
mladším).
7. Jako dispoziční rezerva ředitele školy se vyhrazuje 1 místo.
8. Předškolní zařízení je oprávněno přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným
pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování
podrobit pro trvalou kontraindikaci (§ 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění). Uvedená ustanovení (povinnost
očkování) se netýkají dětí narozených od 1. 9. 2015.
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9. Bodovací tabulka:
Děti s trvalým pobytem ve spádové oblasti ZŠ a MŠ Budkov
(Budkov, Oponešice), které k datu 1. 9. 2019 dosáhly pěti a více
let. (narozené od 1. 9. 2014 a starší).
Děti s trvalým pobytem ve spádové oblasti ZŠ a MŠ Budkov
(Budkov, Oponešice), které k datu 1. 9. 2019 dosáhly čtyř a více
let. (narozené od 1. 9. 2014 a starší).
Děti s uděleným odkladem povinné školní docházky.
Děti s trvalým pobytem ve spádové oblasti ZŠ a MŠ Budkov
(Budkov, Oponešice).
Nástup dítěte do mateřské školy od 01. 09. 2019.
Celodenní pobyt dítěte v mateřské škole.
Děti narozené od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013.
Děti narozené od 1. 9. 2013 do 30. 8. 2014.
Děti narozené od 1. 9. 2014 do 30. 8. 2015.
Děti narozené od 1. 9. 2015 do 30. 8. 2016.
Děti narozené od 1. 9. 2016 do 30. 8. 2017.
Děti narozené od 1. 9. 2017 – s nástupem do MŠ nejdříve až ve
dvou letech věku).
Docházka sourozence do MŠ Bukov.

Povinná předškolní
docházka
(dle bodu 3.)
Přednostní přijetí na
základě žádosti
(dle bodu 4.)
10
9
8
7
6
5
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3
2
1

10. Ředitel může přihlédnout při přijímání dětí k předškolnímu vzdělání ke zvýšené sociální
potřebnosti dítěte vzniklé v důsledku nepříznivé sociální situace (může se jednat např. o dítě
samoživitele/samoživitelky; osiřelé dítě; dítě, kterému v důsledku nepříznivé sociální situace
hrozí sociální vyloučení apod.). V tomto případě žádá ředitel o posouzení odborných otázek
souvisejících se sociální potřebností příslušné správní orgány.

Mgr. Josef Vala
ředitel školy
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