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KRITERIA PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO MŠ JÍVOVÁ
na školní rok 2020-2021
K předškolnímu vzdělávání se dle zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění přednostně přijímají:
1.

Děti, které k 31. 8. 2020 dosáhly věk 5 let, mají trvalé bydliště v Jívové a v
Hraničních Petrovicích a pro které je předškolní vzdělávání povinné.

2.

Děti k pravidelné celodenní docházce s trvalým bydlištěm v Jívové a v Hraničních
Petrovicích, které nejpozději k 31. 8. 2020 dosáhly věku 4 let.

3.

Děti k pravidelné celodenní docházce s trvalým bydlištěm v Jívové a v Hraničních
Petrovicích, které nejpozději k 31. 8. 2020 dosáhly věku 3 let.

4.

Děti, které v průběhu školního roku dosáhnou věku 3 let k pravidelné celodenní
docházce s bydlištěm v Jívové a v Hraničních Petrovicích.

Pokud bude volná kapacita, mohou být přijaty děti bez trvalého bydliště v Jívové a v Hraničních
Petrovicích od nejstaršího přihlášeného.
DŮLEŽITÉ!
 Zápis se v tomto školním roce koná bez přítomnosti dětí


Na základě § 34 odst. 3 a 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a
jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, stanovuje ředitelka Základní školy a Mateřské školy
Jívová kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání. Dle těchto kritérií bude ředitelka postupovat v
případech, kdy počet žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, podaných zákonnými zástupci,
překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.



Do mateřské školy jsou přijímány děti zpravidla od 3 do 6 let, na základě žádosti zákonného zástupce. Podle
podmínek školy, počtu míst a vzájemné dohodě, může být přijato dítě mladší tří let, které splňuje podmínky
k přijetí a zvládá základy hygieny a samoobsluhy.



Mateřská škola může přijmout dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním a má o nich
doklad, nebo potvrzení lékaře, že se nemůže očkování pro trvalou kontraindikaci očkování podrobit.
Požadavek je stanoven na základě § 50 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví.

 Dítě se přijímá k předškolnímu vzdělávání, jehož cíle jsou vymezeny v § 33. Z toho ustanovení jednoznačně
vyplývá, že předškolní vzdělávání spočívá především ve vzdělávací činnosti, nikoli v poskytování péče.
Dítě přijaté k předškolnímu vzdělávání by mělo od počátku být připraveno plnit požadavky stanovené
rámcovým vzdělávacím programem a školním vzdělávacím programem mateřské školy Jívová (mělo by tedy

zvládnout základní společenské a osobní návyky – samostatně chodit, umět držet lžíci a jíst se lžící, pít z
hrnečku nebo sklenice, používat WC, nenosit pleny, umět se vysmrkat, umýt se, samostatně se oblékat a
obouvat, komunikovat s dospělou osobou). Rodiče jsou škole nápomocni v pravidelnosti návyků, hygieně,
oblékání a vedou děti k úctě k dospělým.


Termín a dobu zápisu dětí do mateřské školy na následující školní rok, stanovuje ředitelka školy, po dohodě se
zřizovatelem. V roce 2020 je stanoven termín na 4. až 7. 5.



Zákonný zástupce si osobně vyzvedne nebo stáhne z www. stránek - www. skolajivova.cz/MŠ/ke stažení
přihlášku k předškolnímu vzdělávání a prohlášení zákonného zástupce o očkování dítěte. Doručí je
poštou, e-mailem s elektronickým podpisem, datovou schránkou či osobně spolu s kopií očkovacího
průkazu a kopií rodného listu.



Při přijetí stanoví ved.učitelka, po dohodě se zákonným zástupcem, dny docházky a délku pobytu v těchto
dnech v mateřské škole. Pokud má rodič zájem, i podmínky adaptačního režimu.



Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání do MŠ Jívová si mohou zájemci stáhnout na www.
skolajivova.cz /MŠ/ ke stažení a zároveň budou s nimi seznámeni osobně při zápisu do MŠ.



Ředitelka rozhodne o přijetí podle stanovených kritérií (§ 34 zákona č. 561/2004 Sb. školský zákon) a na
základě správního řízení.



Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (rozhodnutí o přijetí), se
oznamují zveřejněním seznamu dětí, pod přiděleným registračním číslem, na veřejně přístupném místě, tj. na
nástěnkách jednotlivých míst výkonu činnosti mateřské školy, a to po dobu 15 dnů.



Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude zákonným zástupcům dítěte doručeno poštou do
vlastních rukou.

V Jívové 1. 3. 2020

Mgr. Žaneta Fryčáková
ředitelka školy

