Základní škola a Mateřská škola Opava-Vávrovice – příspěvková organizace
Pracoviště: Mateřská škola

Kriteria pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
pro školní rok 2020/2021
Ředitel Základní školy a Mateřské školy Opava-Vávrovice – příspěvková organizace,
stanoví následující kriteria, podle kterých bude postupovat při rozhodování na základě
ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o přijetí dítěte k předškolnímu
vzdělávání v mateřské škole v případech, kdy počet žádostí o přijetí, daných zákonnými
zástupci dětí, překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu, což
je podle OHS 25 dětí (výjimka zřizovatele z roku 2005).
Předškolní vzdělávání se poskytuje pro děti zpravidla od 3 let až do počátku povinné
školní docházky, nejdříve však od 2 let.
Při přijímání dětí do mateřské školy vychází ředitel z kritérií, uvedených v následující
tabulce. Přednostně bude přijato dítě s vyšším celkovým hodnocením:
Kritérium
Opětovná žádost (opakované
podání od 2 let věku dítěte)
Zdravotní způsobilost

Věk dítěte k 1. 9.

Trvalý pobyt v obci
Individuální situace dítěte

1 rok
2 roky
Doložená dokumentace podle § 50
zákona č. 256/2000 Sb. o ochraně
veřejného zdraví ve znění pozdějších
předpisů (Čestné prohlášení s kopií
očkovacího průkazu)
Mladší 3 let - 3 roky ( 1.1. – 31.8.)
- 3 roky k 31.12.
3 roky
4 roky
Předškolák 5 a 6 let
Trvalý pobyt
Skutečné bydliště
Spádová MŠ (spádový obvod Opava)
Přihláška k polodennímu provozu
Přihláška k celodennímu provozu
MŠ navštěvuje sourozenec dítěte
ZŠ navštěvuje sourozenec dítěte
Sourozenec při zápisu do MŠ
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V případě rovnosti bodů (shodnosti posuzovaných kritérií) může být v ojedinělých
individuálních případech zohledněna:
1. zohlednění sociální situace – rodič samoživitel.
2. upřednostnění staršího dítěte (pořadí dle data narození)
3. výdělečná činnost rodiče dítěte, pokud je rodič jiného dítěte, který není výdělečně činný,
schopen poskytovat vzdělání a péči v potřebném rozsahu dítěti sám
V Opavě-Vávrovicích 21. 4. 2020

Mgr. Pavel Gregor, ředitel školy

