KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ
k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole
Kritéria přijímacího řízení pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání
pro školní rok 2021/2022
Č. j.: zsbpl /2021
Nabývá účinnosti den: 01. 04. 2021
Počet příloh: -0V Bystřici pod Lopeníkem dne 29. 03. 2021

Vnitřní předpis
Základní škola a Mateřská škola Bystřice pod Lopeníkem, příspěvková organizace,
prostřednictvím ředitelky školy (dále jen mateřská škola) stanovila kritéria, podle nichž bude
postupovat 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 podaných zákonnými zástupci dětí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce
překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.
Základní ustanovení
I.
Předškolní vzdělávání se poskytuje dětem ve věku zpravidla od 3 let až do začátku povinné školní
docházky, nejdříve však od dovršení 2 let.
II.
Dle § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, je
podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy řádné očkování. Výjimkou podle § 46 odst. 4.) zákona
258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění, jsou děti, pro které je docházka do
mateřské školy povinná (které dovrší k 31. 08. 2021 pěti let)
III.
O přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání se speciálními vzdělávacími potřebami rozhoduje
ředitelka školy po dohodě a písemném vyjádření školského poradenského zařízení a pediatra (§ 34

odst. 6 zákona 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů).
Do přijímacího řízení budou zařazeny jen žádosti dětí, které dovrší minimálně
dva roky do 31. 08. 2021
Pro případ, že počet žádostí o přijetí převýší počet volných míst, (není to předpoklad), stanovuje
ředitelka školy tato kriteria:
Předpokládaný počet volných míst pro školní rok 2021/2022 : 19 dětí
KRITERIA:

POČET BODŮ

Povinné přijetí - poslední rok před zahájením povinné školní docházky (5 let do 31. 08.
2021) a trvalý pobyt v obci Bystřice pod Lopeníkem

17

1. Věk a trvalý
pobyt v obci

17

5 let k 31. 08. 2021 a nemá trvalý pobyt obci Bystřice pod
Lopeníkem

3 roky k 31. 08. 2021 a trvalý pobyt v Bystřici pod Lopeníkem

2.

4 roky dovrší k 31.08.2021 a trvalý pobyt v Bystřici pod Lopeníkem
2 roky dovrší k 31. 08.2021 a trvalý pobyt v Bystřice pod
Lopeníkem
Sourozenec dítěte, který je již v MŠ přijatý (bez rozdílu trvalého pobytu)

4. Věk 4 roky, 3 roky, 2 roky k 31. 08. 2021 roky a nemá trvalý pobyt v obci Bystřice
pod Lopeníkem

13
15
5
10
1

POSTUP: - Každému žadateli (dítěti) budou přiděleny body za splněná kriteria.
- Podle počtu přidělených bodů bude stanoveno pořadí žadatelů. Žadatelé se shodným
počtem přidělených bodů budou dále řazeni podle data narození (od nejstaršího po
nejmladší).

Tato kritéria jsou součástí formuláře Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání 2021/2022

Zpracovala: Bc. Monika Petrášová, ředitelka ZŠ a MŠ
Spoluprcovala: Jarmila Beníčková, vedoucí učitelka MŠ

