Dne: 12.4. 2021
Č.j.:27/2021
Sp.zn.: MŠ 2-2/27/2021

MŠ Dnešice, příspěvková organizace, okres Plzeň – jih
Dnešice 110, 334 43; tel. 377 988 223
Vnitřní směrnice pro stanovení kritérií pro přijímání dětí
k předškolnímu vzdělávání
Termín přijímacího řízení 2.5.- 16.5. 2021 do 12h předcházejícího školního roku, pro který
bude dítě do MŠ zapsáno/.
O termínu zápisu je veřejnost informována prostřednictvím plakátů a vyhlášení obecním
rozhlasem.
O zařazení do MŠ rozhoduje ředitelka školy.
Kritéria pro přijetí dětí do MŠ byla vytvořena v zájmu dětí, současně zohledňující koncepci
školské politiky .
V souladu s §34,odst. 1, zákona č. 561/2004 Sb. /Školský zákon/ se předškolní vzdělávání
organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let.
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).

KRITÉRIA
1. Dítě předškolák / viz. Vyhláška o předškolním vzdělávání
14/2005 Sb.,ve znění pozdějších předpisů; nástup od
1.9.2021/
2. Dítě předškolák s odkladem školní docházky o 1 rok /dle
Zákona 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů/
přednostně s trvalým pobytem Dnešice, Černotín od 1.9.
2021 a ostatní
3. věk dítěte (bude brán zřetel na věk dětí v pořadí od
nejstaršího dítěte ),přednostně trvalé bydliště Dnešice,
Černotín a ostatní děti, které dovrší 3let do 31.10.2021.
4. Další děti, které dovrší 3let do 28.2.2022 budou přijaty od
1.1.2022, pokud bude volná kapacita MŠ.
5. Cíle předškolního vzdělávání jsou vymezeny
§ 33,zákona č.561/2004Sb.,/Školský zákon/ ve znění
pozdějších předpisů, z něhož vyplývá, že předškolní
vzdělávání spočívá ve vdělávací činnosti nikoliv v poskytování
péče. Dítě přijaté k předškolnímu vzdělávání musí být od
počátku připraveno plnit požadavky RVP PV a ŠVP.
5. přednostně budou zařazeny děti s celodenní docházkou.

