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ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY
Stanovení kritérií pro přijímání dětí
k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole
ČÁST: 35 .

Ředitel ZŠ a MŠ Pustiměř, okres Vyškov na základě ustanovení § 34 zákona č. 561/2004
Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném
znění a vyhlášky MŠMT č.214/2012 Sb., v platném znění, vydává tuto směrnici. Směrnice je
součástí organizačního řádu školy.
Čl.1
Úvodní ustanovení
1.1.Tato směrnice vymezuje kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské
škole v souladu se zákonem č.561/2004 Sb., o předškolním základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon), v platném znění , vyhláškou MŠMT
č.14/2005 Sb., v platném znění.
Čl.2
Kritéria pro přijímání
2.1. Ředitel školy posoudí všechny přihlášky podle následujícího bodovacího klíče :
1. Děti s trvalým pobytem (cizinci s místem pobytu) v obci Pustiměř, Podivice , Zelená Hora,
které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně třetího roku věku – 30 bodů.
2. Děti s trvalým pobytem (cizinci s místem pobytu) v obci Pustiměř, Podivice, Zelená Hora ,
které před začátkem školního roku nedosáhly nejméně třetího roku věku – 20 bodů
3. Pravidelná celodenní docházka dítěte v mateřské škole. - 10 bodů
4. Omezená délka docházky v mateřské škole . - 1 bod
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5. Ostatní děti, přednostně s trvalým pobytem v obcích Pustiměř, Podivice, Zelená Hora.
0 bodů.

2.2. Ředitel školy může přihlédnout k zvlášť tíživé situaci rodiny, sociálním a rodinným
podmínkám. - 20 bodů

2.3. Ředitel školy stanoví celkové pořadí uchazečů dle dosažených bodů ( výsledková listina).
Pro umístění uchazečů ve výsledkové listině a tím i pro přijetí uchazečů k předškolnímu
vzdělávání je rozhodující vyšší počet získaných bodů. V případě bodové rovnosti se ve
výsledkové listině výše umístí uchazeč vyššího věku.

2.4. Všichni uchazeči o předškolní vzdělávání musí splnit podmínku stanovenou ustanovením
§50 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění:
- dítě se podrobilo pravidelným očkováním,má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se
nemůže očkování podrobit pro trvalou indikaci .
V případě , že tato podmínka není splněna, dítě nemůže být přijato k předškolnímu
vzdělávání v mateřské škole.
2.5. Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku od 2 do zpravidla 6 let. Dítě mladší 3 let
nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok. Od počátku školního roku, který následuje po dni,
kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní
vzdělávání povinné, není-li dále stanoveno jinak.

2.6. Zákonný zástupce dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné, může pro dítě v
odůvodněných případech zvolit, že bude individuálně vzděláváno (viz §34 b Školského
zákona).
2.7. O přijetí dítěte se zdravotním postižením (§16 odst.9 Školského zákona) rozhodne ředitel
mateřské školy na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě
také registrujícího lékaře.

Čl.3
Závěrečné ustanovení
3.1.Kontrolou provádění ustanovení této směrnice je statutárním orgánem školy pověřen
zaměstnanec: vedoucí mateřské školy
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3.2. O kontrolách provádí písemné záznamy.
3.3. Zrušuje se předchozí znění této směrnice č.j. Pus- 075/2019 ze dne 8.4.2019.Uložení
směrnice v archivu školy se řídí Spisovým a skartačním řádem školy.
3.4. Směrnice nabývá účinnosti dne 30.4.2020

V Pustiměři dne 9.3.2020

Mgr.Miroslav Zourek
ředitel školy

