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1. Účel a předmět předpisu
Vnitřní předpis o stanovení kritérií k přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání stanoví zásady
postupu při rozhodování ředitelky o přijímání dětí do Mateřské školy Jeseník nad Odrou a je
vydán na základě § 34 zákona 178/2016 Sb., kterým se mění zákon 561/2004 Sb., o
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších
předpisů.

2. Obecné zásady pro stanovené kritérií
2.1 Dodržení ustanovení článku 33 odst.1 Listiny základních práv a svobod, která v obecné
rovině přiznává každému právo na vzdělání.
2.2 Dodržení zákazu diskriminace podle Listiny základních práv a svobod Evropské unie.
2.3 Doporučení veřejného ochránce práv k naplňování práva na rovné zacházení.

3. Stanovení kritérií přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání
K předškolnímu vzdělávání do mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a
Mateřská škola Jeseník nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace, budou
přijímány děti v tomto pořadí (do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském
rejstříku):
3.1 děti s trvalým pobytem (v případě cizinců děti s místem pobytu) ve spádovém obvodu
mateřské školy (tj. na území Jeseník n.O. - Hůrka, Polouvsí, Blahutovice, Hrabětice),
které do 31.8. 2019 dosáhnou pátého roku věku a děti s odročenou školní docházkou,
tzn. děti s povinnou předškolní docházkou
3.2 děti s trvalým pobytem (v případě cizinců děti s místem pobytu) ve spádovém obvodu
mateřské školy (tj. na území Jeseník n.O. - Hůrka, Polouvsí, Blahutovice, Hrabětice),
které do 31.8. 2019 dosáhnou nejméně třetího roku věku *
3.3. děti s trvalým pobytem na území školského obvodu, které dosáhnou tří let věku do
31.12.2019, a to podle věku od nejstarších po nejmladší, přičemž zvýhodněno bude dítě:
* Tyto děti budou přijaty ze zákona, pokud budou splňovat podmínky stanovení v § 50 zákona č.258/2000 Sb. –
očkování. Nevztahuje se na děti s povinnou předškolní docházkou a OŠD.

3.3.1 přihlášené k celodenní docházce
3.3.2 u něhož ředitelka přihlédne k sociální situaci či sociální potřebnosti dítěte, s ohledem
na zásadu součinnosti mezi správními orgány, po posouzení orgánem sociálně právní
ochrany dítěte **
3.3.3 jehož starší sourozenec se na daném pracovišti již vzdělává
3.4 děti s trvalým pobytem v jiných obcích (mimo školský obvod):
3.4.1 děti, které do 31.8. 2019 dosáhnou pátého roku věku a děti s odročenou školní
docházkou, tzn. děti s povinnou předškolní docházkou
3.4.2 děti podle věku od nejstarších po nejmladší, které dosáhnou tří let věku do 31.12.2019
3.5 děti, které dosáhnou tří let v období od 1.1. do 31.8. 2020, budou přijaty pouze za
podmínky, že kapacita není naplněna dětmi výše uvedenými a pokud dítě bude připraveno
plnit požadavky RVP PV.

4. Posuzování žádostí
4.1 Všechny žádosti o přijeti k předškolnímu vzdělávání jsou posuzovány ve správním
řízení stejným způsobem, tzn. podle stanovených kritérii.
4.2. Pro rozhodováni se ředitelka MŠ řídí zásadou předvídatelnosti, vyřizováni bez
zbytečných průtahů, zajištění nestrannosti a rovného přístupu k osobám dotčeným
správním řízením.
4.3. Žádosti přijaté po terminu zápisu budou při rozhodováni v rámci správního řízení
k vyhlášenému zápisu posuzovány až po kladném vyřízeni všech žádostí v rámci
řádného zápisu. Žádosti ze seznamu žadatelů, kteří splňují kritéria, jsou vyřizovány
sestupně.
4.4. Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním
seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízeni u každého
žadatele. Rozhodnutí o přijetí bude vyvěšeno na webových stránkách školy a při vstupu
do MŠ. Vyvěšením seznamu po dobu 15 dnů se oznámení považují za doručená.
Rozhodnutí o nepřijetí je zasláno poštou do vlastních rukou žadatele.

5. Související předpisy
Zákon č. 500/2004 Sb., o ochraně veřejného zdraví
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
Zákon č.178/2016 Sb., kterým se mění zákon č.561/2004, školský zákon

V Jeseníku nad Odrou 1. 1. 2019

Mgr. Miroslava Coufalíková
ředitelka školy

** Naplnění tohoto kritéria je podmíněno doporučením orgánu sociálně právní ochrany dětí.

