Směrnice pro přijímání dětí k předškolnímu
vzdělávání
Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Verměřovice po dohodě se zřizovatelem školy
stanovila následující kritéria, podle nichž bude posuzovat 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 o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu
maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.
Předškolní vzdělávání se poskytuje dětem ve věku zpravidla od 3 let až do začátku povinné
školní docházky. Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání je třeba dodržet podmínky
stanovené zvláštním právním předpisem (§ 50 zákon 258/2000 Sb. – pravidelné očkování)
V souladu s ustanovením § 34 odst. 4 školského zákona budou přednostně přijaty děti, které
nejpozději před 1.9 2020 dosáhnou pěti let věku, včetně dětí s odkladem školní docházky a
mají trvalý pobyt v obci Verměřovice a vztahuje se na ně povinné vzdělávání.

Kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání:
1.
2.
3.
4.

Děti, které dosáhly předškolního věku v období od 1. září do 31. srpna 2020
Děti, které dosáhly nebo dosáhnou věku 4 let.
Děti, jejichž rodiče nastupují do zaměstnání (mateřská na 3 roky).
Sourozenec, který je již v dané MŠ přijatý a bude se v dané MŠ vzdělávat i ve školním
roce 2020/2021

Do mateřské školy jsou přijímány děti zpravidla ve věku od 3 do 6 let, nejdříve od 2 let,
pokud to kapacita MŠ umožňuje.
Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok.
Aby mohla mateřská škola přijmout děti mladší tří let, musí mít vytvořeny podmínky
vzdělávání pro tuto věkovou skupinu.
Pro přijetí dětí mladších tří let je směrodatná fyzická a psychická vyspělost dítěte. Dítě
zvládne samoobsluhu – vysmrkat se, převléknout se, dojít si na záchod, nají se samo
lžičkou, zvládne se dorozumět.

