Základní škola a mateřská škola, Stráž pod Ralskem, příspěvková organizace
se sídlem Pionýrů 141, 471 27 Stráž pod Ralskem,
Směrnice pro stanovení kritérií pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání
Č.j.: ZSSTRAZ 163/2018
Účinnost od: 6. 3. 2018
Spisový znak: 1.2.1

Skartační znak: V 5

Změny: Prováděny formou číslovaných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu.

1. Předmět úpravy
Ustanovení této směrnice vymezuje kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání
v mateřské škole v souladu s § 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v souladu s § 50 zákona č.
258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů v době, kdy počet
přihlášených dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole překročí stanovenou kapacitu
dětí v mateřské škole.

2. Zápis dětí do MŠ
Zápis k předškolnímu vzdělávání na následující školní rok se koná v období od 2. do 16.
května daného školního roku. Ředitelka mateřské školy stanoví po dohodě se zřizovatelem
místo a termín zápisu a zveřejní je způsobem v místě obvyklém.
Ředitelka školy rozhodne do 30 dnů ode dne přijetí žádosti o přijetí či nepřijetí dítěte do
mateřské školy.
Předškolní vzdělávání se poskytuje zpravidla dětem ve věku od tří let do začátku povinné
školní docházky, nejdříve však pro děti od 2 let.
Podmínkou přijetí k předškolnímu vzdělávání je doložení potvrzení od lékaře, že se dítě
podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se
nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato podmínka se nevztahuje na děti,
pro které je předškolní vzdělávání povinné.
Zápis je povinný pro děti, které do 31. 8. stávajícího školního roku dosáhnou 5 let věku,
pokud ještě do mateřské školy nedocházejí.

Přednostně budou přijímány děti, které:
před začátkem školního roku 2017/2018 dosáhnou nejméně 4 let věku (tedy k 31. 8. 2017).
Před začátkem školního roku 2018/2019 dosáhnou nejméně 3 let věku (tedy k 31. 8. 2018)
Před začátkem školního roku 2020/2021 dosáhnou nejméně 2 let věku (tedy k 31. 8. 2020)
Přednostní přijímání je vázáno na děti s místem trvalého pobytu na území města Stráž pod
Ralskem, v případě cizinců místem pobytu na území města Stráž pod Ralskem.
Ve stanovených dnech zápisu mají všechny podané žádosti k přijetí k předškolnímu
vzdělávání stejnou váhu a jsou posuzované dle této směrnice.
U dítěte s povinnou předškolní docházkou si rodič může zvolit individuální formu vzdělávání
dítěte. Tuto skutečnost oznámí při zápisu a doloží odůvodněním (§34b zákona č. 561/2004
Sb. v platném znění).
Pokud není MŠ kapacitně naplněna, přijímají se děti i během školního roku.
V případě přihlášení dětí s povinnou předškolní docházkou v průběhu školního roku budou
místa obsazována do maximální povolené kapacity MŠ (150 dětí).

3. Kritéria
3.1
Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy zohledňují
především věk a trvalé bydliště dítěte (u cizinců místo pobytu) na území města Stráž pod
Ralskem.
Při přijímání dětí do mateřské školy vychází ředitelka z kritérií v tomto pořadí:
1. Děti s povinnou předškolní docházkou tj. k 31. 8. daného školního roku dosáhnou 5 let
a trvalým pobytem (v případě cizinců děti s místem pobytu) na území města Stráž pod
Ralskem.
2. Děti, které k 31. 8. daného školního roku dosáhnou 4 let a trvalým pobytem (v případě
cizinců děti s místem pobytu) na území města Stráž pod Ralskem.
3. Děti, které k 31. 8. daného školního roku dosáhnou 3 a méně let.

4. Děti s povinnou předškolní docházkou tj. k 31. 8. daného školního roku dosáhnou 5 let
a trvalým pobytem jinde.

4. Závěrečná ustanovení
Kontrolou provádění ustanovení této směrnice je pověřena zástupkyně ředitelky pro
mateřskou školu.
Zrušuje se předchozí směrnice č. j.: ZSSTRAZ 167/2017
Tato směrnice nabývá účinnosti dne 7. 3. 2018.

Stráž pod Ralskem dne: 6. 3. 2018
Mgr. Bedřiška Rychtaříková
ředitelka školy

