
ZÁKLADNÍ  ŠKOLA  A  MATEŘSKÁ  ŠKOLA  LEOŠE  JANÁČKA  HUKVALDY,
                                               PŘÍSPĚVKOVÁ  ORGANIZACE

PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let,
nejdříve však pro děti od 2 let.  Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy
právní nárok

POVINNÉ PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

●    Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhnou do 31.8. 2021 pěti
      let.
●    Zákonný zástupce tohoto dítěte je povinen přihlásit dítě k předškolnímu vzdělávání,
       pokud ještě dítě do mateřské školy nedochází.
●    Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.
●    Přednostně bude dítě přijato ve spádové mateřské škole (děti s trvalým pobytem v obci
      Hukvaldy).
        Tato povinnost se vztahuje: 
       -  na státní občany České republiky, kteří pobývají na území ČR déle než 90 dnů,
       -  na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří pobývají v ČR déle než 90 dnů,
       -  na jiné cizince oprávněné pobývat v ČR trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů,
       - na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany
●   Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v mateřské škole  zvolit
      individuální vzdělávání dle § 34b školského zákona. Dítě pak vzdělává doma sám,
      vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola.
      Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání.
      Oznámení o individuálním vzdělávání dítěte předá zákonný zástupce řediteli školy
      zároveň s žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání nebo nejpozději 3 měsíce před
      počátkem školního roku, tedy do 31. května 2022

PŘEDNOSTNÍ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

Do mateřské školy zřízené obcí se přednostně přijímají děti,  které před začátkem školního
roku dosáhnou nejméně  třetího  roku věku ,  pokud mají  místo  trvalého pobytu,  v případě
cizinců místo pobytu,  v příslušném školském obvodu a to  do výše povoleného počtu dětí
uvedeného ve školském rejstříku.

PODMÍNKA PRO PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
     
   Předškolní zařízení mohou přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným
očkováním, má doklad,  že je proti  nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit  pro
trvalou kontraindikaci (Zákon č. 258/200 Sb. O ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších
předpisů, § 50)
  
●    Potvrzení, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním nemusí dokládat
     zákonný zástupce u dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné 



KRITÉRIA  PRO  PŘIJÍMÁNÍ  DĚTÍ  K PŘEDŠKOLNÍMU  VZDĚLÁVÁNÍ

      Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Leoše Janáčka Hukvaldy, příspěvkové organizace
stanoví  následující  kriteria,  podle  kterých  bude  postupovat  při  rozhodování  o  přijetí  dítěte
k předškolnímu vzdělávání  v mateřské  škole  v případech,  kdy  počet  žádostí   o   přijetí  podaných
zákonnými zástupci dětí  překročí počet volných míst pro školní rok 2022/2023 
( s dětmi, které zůstávají v mateřské škole, nesmí být překročena stanovená kapacita mateřské školy):

POŘADÍ                                        KRITERIUM POČET BODŮ

   1.
Trvalý pobyt dítěte ve spádové oblasti -  v obci Hukvaldy * 20
Trvalý pobyt dítěte  mimo spádovou oblast -  obec  Hukvaldy   0

 

  2. Věk dítěte

Dítě, které dosáhne ke dni 
nástupu do MŠ (k 1. 9. 2022) 
5 let věku 20
Dítě, které dosáhne ke dni 
nástupu do MŠ (k 1. 9. 2022) 
4 let věku

15

Dítě, které dosáhne ke dni 
nástupu do MŠ (k 1. 9. 2022) 
3 let věku 10
Dítě, které dosáhne ke dni 
nástupu do MŠ (k 1. 9. 2022) 
2 let věku - narozené od 1.9. 2019
do 31. 12. 2019

  8

Dítě, které dosáhne ke dni 
nástupu do MŠ (k 1. 9. 2022) 
2 let věku - narozené od 1.1. 2020   0

   3.
Individuální situace dítěte

Dítě se specifickými 
vzdělávacími potřebami –
doložené potvrzením odborného 
pracoviště

0   -  10

Sociální potřebnost dítěte – 
legitimní, důvodná
( matka samoživitelka, aj. …) 0   -   5

* V případě dětí cizinců – občané EU pobývající na území ČR s místem pobytu hlášeného na území příslušné
obce,cizinci ze třetích zemí, kteří pobývají na území ČR na dobu 90 dnů,popř.jiného oprávnění, mají-li hlášeno
místo pobytu na území obce

     Při  rozhodování  o  přijetí  dítěte  k předškolnímu vzdělávání  v mateřské  škole  bude  ředitelka
mateřské školy brát v úvahu  počet získaných bodů. Podle počtu získaných bodů sestaví pořadí dětí a
přijme tolik dětí, kolik bude mít mateřská škola volných míst.
     V případě rovnosti bodů bude ředitelka mateřské školy brát v úvahu doplňující kriterium:

POŘADÍ                                        KRITÉRIUM POČET BODŮ

   1.
Datum narození dítěte
( Starší dítě bude mít přednost)          

       V případě rovnosti bodů na posledním volném místě pro přijetí dítěte,  použije  ředitelka mateřské 
školy losování za účastí právních zástupců dětí.

V Hukvaldech dne 8. dubna 2022  
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