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Kritéria pro přijímání dětí do MŠ Nezabylice: školní rok 2021-22
Podle zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon), v platném znění, rozhoduje o přijetí dítěte do mateřské školy, popřípadě o stanovení zkušebního pobytu dítěte
ředitelka mateřské školy.
O přijetí dítěte § 16 odst. 9, se zdravotním postižením, rozhoduje ředitelka školy na základě písemného vyjádření
školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost. (ust. § 34 odst. 6
školského zákona).

Kritéria pro přijetí v době konání zápisu do MŠ, vždy v souvislosti
s přiděleným registračním (pořadovým) číslem při zápisu: bodové
hodnocení
1. Přednostně se přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné
školní docházky (jejichž vzdělávání v MŠ je od 1. 9. 2017 povinné),
s trvalým pobytem ve školském obvodu (obec Nezabylice- Hořenec).
10b
2. Dále se přednostně přijímají děti, které před zahájením školního roku
dovrší 4 let věku, s trvalým pobytem ve školském obvodu (obec
Nezabylice- Hořenec). 9b
3. Následně se přijímají děti, které před zahájením školního roku
dosáhnou 3 let věku, s trvalým pobytem ve školském obvodu (obec
Nezabylice- Hořenec). 8b
4. Poté se přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní
docházky (jejichž vzdělávání v MŠ je od 1. 9. 2017 povinné),
s trvalým pobytem mimo školský obvod. 3b
5. Dále se přednostně přijímají děti, které před zahájením školního roku
dovrší 4 let věku, s trvalým pobytem mimo školský obvod. 2b
6. Následně se přijímají děti, které před zahájením školního roku
dosáhnou 3 let věku, s trvalým pobytem mimo školský obvod. 1b
7. MŠ navštěvuje sourozenec. 3b
Děti budou přijímány dle kritérií do naplnění kapacity MŠ.
Předpokládaný počet volných míst: 5

Předškolní vzdělávání v posledním roce je povinné od 1. 9. 2017
Na koho se vztahuje: na děti, které dosáhnou pátého roku věku do 31. 8. 2021.
- Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním
postižením.
- na státní občany České republiky, kteří pobývají na území České republiky
déle než 90 dnů
- na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České
republiky pobývají déle než 90 dnů
- na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale
nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů
- na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany (viz zákon č.325/1999Sb.,
o azylu a zákon č. 283/1991 Sb., o Policii ČR, ve znění pozdějších předpisů)
U dětí, které mají povinné předškolní vzdělávání, musí zákonní zástupci omluvit
jejich neúčast ve vzdělávání – podrobnosti stanoví školní řád
Zákonný zástupce je povinen dítě přihlásit k zápisu do mateřské školy, pokud tak
neučiní, může být trestán uložením pokuty přestupkovou komisí na obci.
Jiným způsobem plnění povinnosti předškolního vzdělávání je individuální
vzdělávání (§34b školského zákona).
Rodiče, kteří zvolí pro své dítě formu Individuálního vzdělávání, podají ředitelce
školy "Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte“.
Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních
dnech, podle školního řádu a to v rozsahu od 8.00 do 12.00 hodin, dítě se může
vzdělávat i po celou dobu provozu MŠ. Povinnost předškolního vzdělávání není dána
ve dnech, které připadají na období všech školních prázdnin v souladu
s organizací školního roku v okrese Chomutov.
- ředitel převezme oznámení o zahájení individuálního vzdělávání dítěte, kdy
zákonný zástupce doloží všechny skutečnosti vyžadované zákonem
- ředitel doporučí zákonnému zástupci dítěte oblasti, v nichž má být dítě
vzděláváno
- ředitel archivuje ve spisu Oznámení zákonného zástupce o individuálním
vzdělávání, záznamy z jednotlivých ověření
- domlouvá termín ověření a jejich obsah
- ředitel pravidelně informuje zákonného zástupce na www.msnezabylice.cz o
akcích školy a výběr ponechává na něm
- doporučuje tvorbu portfolia
- seznámí zákonného zástupce se Školním vzdělávacím programem pro
předškolní vzdělávání, aby z něj mohl vycházet při vzdělávání dítěte
- doporučuje vhodné pracovní sešity, metodické či didaktické materiály a knihy
z oblasti vývojové psychologie

-

-

MŠ ve stanoveném termínu (viz školní řád) ověří úroveň osvojování
očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech a případně doporučí další
postup při vzdělávání dítěte
v případě shledání, že dítě nedosahuje očekávaných výstupů v jednotlivých
oblastech, může ředitel rozhodnout o ukončení individuálního vzdělávání, je
zákonný zástupce povinen druhý den přivést dítě do MŠ k povinnému
předškolnímu vzdělávání

Úplata za předškolní vzdělávání
Od 1. 9. 2021 je předškolní vzdělávání poskytováno bezúplatně dětem, které do 31.
8. 2021 dovršily pěti let i v případě odkladu povinné školní docházky nebo v případě
dodatečného odkladu, kdy se žák vrací do MŠ.
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