Mateřská škola Kostelec nad Vltavou
Kostelec nad Vltavou čp. 21, 399 01 Milevsko
Příspěvková organizace
Telefon: 382 593 197, e-mail: m.skolka@atlas.cz

___________________________________________________________________________

pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání
při překročení kapacity mateřské školy
I.
Ředitelka Mateřské školy Kostelec nad Vltavou stanovila následující kritéria, podle kterých
bude postupovat při rozhodování na základě §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 o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném školním roce
překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku.
II.
Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku od 2 zpravidla do 6let, dítě mladší 3let
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.
KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ
KRITÉRIUM

POPIS

BODOVÉ
OHODNOCENÍ

Trvalý pobyt dítěte Dítě s trvalým bydlištěm ve školském obvodu
spádové mateřské školy

20

Věk dítěte

5 let věku a starší

( k 31.8.)

16

4 roky

( k 31.8.)

12

3 roky

( k 31.8.)

8

2 roky ( k 31.8.), ale 3 let věku dovrší do 31.12.

4

2 roky ( k 31.8.) ,ale 3 let věku dovrší po 1.1.

1

III.
V případě rovnosti výsledného součtu bodů bude pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
rozhodující datum narození dítěte, přednost má starší dítě před mladším. V případě rovnosti
bodů i data narození rozhodne los.
IV.
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.
Dítě s trvalým bydlištěm v jiném spádovém obvodu lze přijmout až tehdy, pokud není
kapacita mateřské školy naplněna dětmi z příslušné spádové oblasti.
V Kostelci nad Vltavou dne 31.3.2021
Mgr.Bc.Jitka Imbrová
ředitelka MŠ Kostelec nad Vltavou

