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Ředitelka Základní školy a mateřské školy Morávka, přísp. org, okres Frýdek - Místek
stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě
ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 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 počet
žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu
maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.
I.
Předškolní vzdělávání se poskytuje dětem ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro
děti od 2 let až do začátku povinné školní docházky.
Očkování dítěte je zákonnou podmínkou přijetí k předškolnímu vzdělávání u dětí mladších
pěti let (§ 34, odst. 5 zákona 561/2004 Sb. (školský zákon), § 50 zákona č. 258/2000 Sb. (o
ochraně veřejného zdraví).
II.
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.
V souladu s ustanovením § 34 odst. 4 školského zákona je přednostně vždy přijato dítě, které
dosáhne před začátkem školního roku nejméně třetího roku věku.
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III.
Kritéria jsou posuzována ke stavu 1. září 2019.

Kritérium
Trvalý pobyt v obci Morávka
Trvalý pobyt dítěte*

Věk dítěte

Individuální situace dítěte

3 roky k 31. 12. 2017
3 roky po 1.1. 2018
2 roky
ZŠ či MŠ Morávka navštěvuje sourozenec dítěte
Dítě se hlásí k celodennímu provozu

IV.

*
Ředitelka může přihlédnout při přijímání dětí k předškolnímu vzdělání ke zvýšené
sociální potřebnosti dítěte vzniklé v důsledku nepříznivé sociální situace (může se jednat např.
o dítě samoživitele/samoživitelky; osiřelé dítě; dítě, kterému v důsledku nepříznivé sociální
situace hrozí sociální vyloučení apod.).
O přijetí dítěte nerozhoduje datum podání žádosti ani pořadí podané žádosti.
V Morávce dne 25. 4. 2019

Mgr. Dana Šponarová
ředitelka

