Základní škola a Mateřská škola Dřísy
Hlavní 89, 277 14 Dřísy; tel.: 326 971 119
příspěvková organizace, IČO 65 60 19 39

č.j.:

KRITÉRIA PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ
K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE
pro školní rok 2021/2022
Ředitelka Mateřské školy Dřísy, okres Praha- východ, se sídlem Hlavní 89, 277 14, Dřísy
stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základně
ustanovení §34, §165 odst. 2 písm. b) a § 183 odst. 1 zákona č. 561/204 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 počty žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou
kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.
I.
K předškolnímu vzdělávání mohou být přijaty děti zdravotně způsobilé, které se podrobily
stanoveným pravidelným očkováním, nebo mají doklad, že jsou proti nákaze imunní, nebo že
se nemohou očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci na základně ustanovení § 50 zákona
258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Výjimkou jsou děti, pro které je od nadcházejícího
školního roku předškolní vzdělávání povinné.
II.
Při přijímání do mateřské školy vychází ředitelka z těchto kritérií v tomto pořadí:








děti, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání podle § 34 a školského
zákona s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v obci Dřísy.
Povinnost předškolního vzdělávání nastává od 1. září školního roku následujícího po
datu, kdy dítě dosáhne pěti let věku, až do doby, kdy dítě zahájí povinnou školní
docházku,
děti s trvalým pobytem, v případě cizinců s místem pobytu, v obci Dřísy, narozené
nejpozději 31.8.2017 k pravidelné docházce. Při rozhodování o přijetí bude
postupováno podle data narození dětí (od nejstarších k nejmladším) až do naplnění
schválené kapacity mateřské školy podle rejstříku škol,
děti s trvalým pobytem, v případě cizinců s místem pobytu, v obci Dřísy, narozené
nejpozději 31.8.2018 k pravidelné docházce. Při rozhodování o přijetí bude
postupováno podle data narození dětí (od nejstarších k nejmladším) až do naplnění
schválené kapacity mateřské školy podle rejstříku škol,
děti s trvalým pobytem, v případě cizinců s místem pobytu, v obci Dřísy, narozené
nejpozději 31.1.2019 k pravidelné docházce. Při rozhodování o přijetí bude
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postupováno podle data narození dětí (od nejstarších k nejmladším) až do naplnění
schválené kapacity mateřské školy podle rejstříku škol,
děti s trvalým pobytem mimo obec Dřísy, seřazené chronologicky dle věku od
nejstaršího po nejmladší a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském
rejstříku.

Povinné předškolní vzdělávání:


Vzhledem k proběhlé legislativní úpravě platí povinné předškolní vzdělávání, tzn.,
že dítě, které do 31.8.2021 dosáhne pěti let věku, je povinno (resp. jeho zákonný
zástupce) přijít k zápisu do spádové mateřské školy (v případě trvalého pobytu
dítěte v obci Dřísy je spádová mateřská škola ZŠ a MŠ Dřísy, Hlavní 89).

K individuálnímu vzdělávání:
Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání musí obsahovat:
 jméno/jména, příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte
 uvedené období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno
 důvody pro individuální vzdělávání dítěte.
Oznámení o individuálním vzdělávání přineste ideálně rovnou k zápisu. Zákonný zástupce
dítěte dostane od ředitele mateřské školy oblasti dle Rámcového vzdělávacího programu pro
předškolní vzdělávání, v nichž má být dítě vzděláváno. Úroveň osvojování očekávaných
výstupů v jednotlivých oblastech ověří mateřská škola mezi 3. a 4. měsícem od počátku
školního roku. Zákonný zástupce dítěte je povinen zajistit účast dítěte na ověření. Jestliže
dojde k ukončení individuálního vzdělávání (zákonný zástupce nezajistil účast dítěte u
ověření), nelze dítě opětovně individuálně vzdělávat. Náklady spojené s individuálním
vzděláváním hradí zákonný zástupce dítěte.
Tato kritéria nabývají platnosti dnem 18.01.2021.

V Dřísech dne 18.1.2021

……...….…………………………………………
Mgr. Dagmar Chalupová - ředitelka

