Základní škola a Mateřská škola Ráječko, okres Blansko, příspěvková organizace

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání
stanovená pro řádný zápis do mateřské školy pro školní rok 2021/2022

Ředitel Základní školy a Mateřská školy Ráječko, okres Blansko, příspěvkové organizace (dále jen
mateřská škola), stanovil následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování na
základě usnesení §165 odst. 2 písm. b, a § 34 zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o
přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání.
V souladu s § 34 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. se předškolní vzdělávání organizuje pro děti ve
věku zpravidla od tří do šesti let, nejdříve však pro děti od dvou let. Od počátku školního roku, který
následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku do zahájení povinné školní docházky dítěte, je
předškolní vzdělávání povinné. Přednostně budou přijímány děti, které dosáhnou věku minimálně
čtyř roků před 1. září 2017 a mají trvalý pobyt ve školském obvodu mateřské školy.
V případech, kdy počet žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání podaných zákonnými
zástupci dětí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu je
rozhodující:

Kritérium
1. Dítě, které má trvalý pobyt ve spádové obci Ráječko

Bodové
ohodnocení
6 bodů

2. Dítě, které dosáhne věku minimálně 4 let k 31.8.2021

3 body

3. Dítě, které dosáhne věku 3 let k 31.8. 2021

2 body

4. Dítě přihlášené k pravidelné celodenní docházce

1 bod

5. Dítě, které má trvalý pobyt mimo spádovou obec Ráječko

1 bod

Posuzovány budou žádosti podané nejpozději v den zápisu do mateřské školy, tj. 11. května 2021.
Limitem vydání kladných rozhodnutí o přijetí dítěte do MŠ je počet volných míst v MŠ pro daný školní
rok.
Přednostně bude přijato dítě s vyšším bodovým ohodnocením.
V případě rovnosti bodového ohodnocení bude rozhodující věk dítěte. Upřednostněno bude dítě dříve
narozené (rok, měsíc, den). V případě shodného bodového ohodnocení i data narození rozhodne dle
potřeby los.
V Ráječku 22. 3. 2021
PaedDr. Pavel Vaverka
ředitel školy

