Kritéria
pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání
Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Čestice po dohodě se zřizovatelem stanovuje
tato kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání:
1. Přednostně jsou přijímány děti patřící do daného školského obvodu, které do 31. 8. 2021
dosáhnou věku pěti let. Pro pětileté děti je od 1. září 2017 předškolní vzdělávání povinné.
2. Přednostní přijetí dále mají od 1. 9. 2018 děti patřící do daného školského obvodu, které před
začátkem školního roku dosáhnou nejméně třetího roku věku (§ 34 odst. 3 školského zákona –
znění účinné od 1. 9. 2018). Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok.
3. Děti bez přednostního práva na přijetí, budou přijímány do výše počtu 24 dětí na třídu v souladu
s § 2, odst. 3, vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů,
dle data narození, sestupně od nejstaršího. Přednostně budou přijímány děti s trvalým bydlištěm ve
školském obvodu. V případě shodného data narození rozhodne los.
Volná kapacita mateřské školy uvedená ve školském rejstříku bude využita v průběhu školního
roku pro pětileté, čtyřleté a tříleté děti s trvalým pobytem ve spádovém obvodu.
Důležitá upozornění:
Zápis je povinný pro děti, které dovrší věku 5 let do 31. 8. 2021, pokud ještě do mateřské školy
nedocházejí. Pokud je pro dítě předškolní vzdělávání povinné, nepožaduje škola doklad o
očkování.
U dětí mladších 5 let škola vyžaduje v souladu s § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně
veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, doklad
o tom, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkování, nebo o tom, že je proti nákaze
imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato skutečnost má vliv na
přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.
Školský obvod:
-

Čestice (Radešov, Střídka, Doubravice u Volyně, Prkošín, Nuzín, Krušlov, Nahořany)
Spádové obce – Dřešín, Drážov, Hoslovice, Němčice, Zahorčice, Úlehle, Nihošovice,
Němětice, Nová Ves
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