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MŠ Dnešice, příspěvková organizace, okres Plzeň- jih
Dnešice 110, 334 43; tel. 377 988 223
Vnitřní směrnice pro stanovení podmínek a kritérií pro přijímání dětí
k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2018/2019
Termín přijímacího řízení stanoví ředitelka po dohodě se zřizovatelem.
O termínu zápisu je veřejnost informována prostřednictvím plakátů a vyhlášením obecním
rozhlasem.
Kritéria pro přijetí dětí do MŠ byla vytvořena v zájmu dětí, současně zohledňující koncepci
školské politiky .
Právní úprava předškolního vzdělávání je stanovena zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou MŠMT č.
14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Přijímání dětí se řídí podle
ustanovení § 34 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a v souladu se zákonem č.500/2004 Sb.
(správní řád) ve znění pozdějších předpisů. Předškolní vzdělávání je určeno dětem ve věku
zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let. Od počátku školního roku, který následuje
po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je
předškolní vzdělávání povinné. (§ 34a a 34b školského zákona)
Prioritou pro přijetí je vždy přednostně trvalý pobyt dítěte (u občanů EU nebo cizinců ze III.
zemí místo pobytu na území obce; občané III. zemí dokládají též oprávnění k pobytu na
území ČR ve smyslu § 20 odst. 2 písm. d) školského zákona) nebo místo pobytu v obci
(prokázat lze např. nájemní smlouvou).
O zařazení do MŠ rozhoduje ředitelka školy.

Podmínky a kritéria
Podmínkou přijetí dítěte je, aby se přihlašované dítě podrobilo stanoveným pravidelným
očkováním a mělo doklad, že je imunní proti nákaze, nebo že se nemůže očkování podrobit
pro trvalou kontraindikaci (§ 50 zákona č /2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví). Tato
podmínka se nevztahuje na dítě, které se hlásí k povinnému předškolnímu vzdělávání.
1.Povinné předškolní vzdělávání

Pro děti, které k 31.8. 2018 dosáhnou věku 5 let, je od 1.9. 2017 předškolní vzdělávání
povinné(§ 34a a 34b zákona 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů).
2. Postupně nárok dětí na předškolní vzdělávání spádové MŠ Dnešice: trvalý pobyt Dnešice, Černotín
- čtyřleté od 1. 9. 2018
- tříleté od 1. 9. 2018
-děti, které dovrší 3 let nejpozději k 31.10.2018,

Cíle předškolního vzdělávání jsou vymezeny § 33,zákona č.561/2004Sb.,/Školský zákon/
ve znění pozdějších předpisů, z něhož vyplývá, že předškolní vzdělávání spočívá
ve vzdělávací činnosti nikoliv v poskytování péče.Dítě přijaté k předškolnímu vzdělávání
musí být od počátku připraveno plnit požadavky RVP PV a ŠVP.
3.Pokud po přijetí všech výše uvedených dětí zůstanou v mateřské škole volná místa, mohou být
přijaty další přihlášené děti bez trvalého pobytu a to v pořadí podle data narození, tj.
od nejstarších k nejmladším, do výše kapacity školy.

4. Přednostně budou zařazeny děti s celodenní docházkou.
Doložení uvedených skutečností je v zájmu zákonného zástupce.
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