Masarykova základní škola a mateřská škola Žalhostice,
okres Litoměřice, příspěvková organizace,
Žalhostice čp. 126, 411 01 Žalhostice,
IČ 72745096

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v MŠ
Žalhostice pro školní rok 2018/2019

Novela školského zákona č. 178/2016 Sb. zavádí s účinností od září 2017 povinné
předškolní vzdělávání dítěte staršího 5 let a zavádí individuální vzdělávání dětí,
jako možnou alternativu plnění povinného předškolního vzdělávání v mateřské
škole.

Mění se pravidla přednostního přijímání dětí mladších 5 let ke vzdělávání
v mateřské škole:

1. postupný nárok dětí na předškolní vzdělávání:
 čtyřleté od 1. 9. 2017,
 tříleté od 1. 9. 2018,
 dvouleté od 1. 9. 2020.
2. nárok dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné, přijetí
do spádové mateřské školy (obec vydá obecně závaznou vyhlášku
obce, o vymezení školských obvodů spádové mateřské školy).
Obec je povinna zajistit podmínky pro předškolní vzdělávání přednostně
přijímaných dětí (§ 179 odst. 2 školského zákona). Tzn., že mateřské školy budou
muset mít vytvořené dostatečné kapacity.

Ředitel školy posoudí všechny přihlášky a rozhodne o přijetí či nepřijetí dítěte ve
správním řízení podle následujícího klíče a pořadí důležitosti kritérií.

1. Dítě, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání,
s místem trvalého pobytu v obci Žalhostice a spádových obcích.
Tzn. dítě, které dosáhne pěti let do 31. 8. daného roku, do
doby zahájení povinné školní docházky.
2. Dítě s místem trvalého pobytu v obci Žalhostice a spádových
obcích, které před začátkem školního roku (do 31. 8. daného
roku) dosáhne nejméně čtvrtého roku věku, podle data
narození od nejstarších po nejmladší.
3. Dítě s místem trvalého pobytu v obci Žalhostice a spádových
obcích, které před začátkem školního roku (do 31. 8. daného
roku) dosáhne nejméně třetího roku věku, podle data narození
od nejstarších po nejmladší.
4. V případě volné kapacity MŠ budou přijaty děti mladší tří let ze
Žalhostic a spádových obcí, které mají předpoklady pro plnění
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školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a
jako poslední ostatní děti z nespádové oblasti obce Žalhostice.
Podle těchto kritérií bude ředitel školy postupovat při rozhodování o přijetí
dítěte k předškolnímu vzdělávání v MŠ v případech, kdy počet žádostí
podaných zákonnými zástupci dětí o přijetí překročí počet volných míst v MŠ.

Při shodném splnění podmínek bude přihlédnuto k věku dítěte. Rodiče jsou
s těmito kritérii přijímání při zápisu seznámeni. O přijetí nerozhoduje datum
podání ani pořadí podané žádosti.

V Žalhosticích 19. 3. 2018
Mgr. Vladimír Fiedler
ředitel
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