MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠTĚNOVICE,OKRES PLZEŇ-JIH
K lomu 343, 332 09 Štěnovice
Kritéria pro přijetí dětí do mateřské školy pro školní rok 2018/2019
Právní úprava předškolního vzdělávání je stanovena zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou MŠMT
č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Přijímání dětí se řídí
podle ustanovení § 34 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a v souladu se zákonem
č.500/2004 Sb. (správní řád) ve znění pozdějších předpisů. Předškolní vzdělávání je určeno
dětem ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 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. (§ 34a a 34b školského zákona)
Podmínkou přijetí dítěte je, aby se přihlašované dítě podrobilo stanoveným pravidelným
očkováním a mělo doklad, že je imunní proti nákaze, nebo že se nemůže očkování podrobit
pro trvalou kontraindikaci (§ 50 zákona č /2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví). Tato
podmínka se nevztahuje na dítě, které se hlásí k povinnému předškolnímu vzdělávání.
Mateřská škola v závislosti na probíhajícím posuzování školní zralosti předškolních dětí plánuje
přijmout ve školním roce 2018/2019 45 nových dětí.
Při zápisu předloží zákonný zástupce svůj občanský průkaz, rodný list dítěte, popřípadě potvrzení
o trvalém pobytu dítěte.
K zápisu na školní rok 2018/2019 stanovuje ředitelka školy tato pravidla pro přijetí dětí:
1. Děti s trvalým pobytem ve spádovém (školském) obvodu MŠ Štěnovice (tj. obec
Štěnovice) a v posledním roce před zahájením povinné školní docházky = povinné
předškolní vzdělávání, tj. děti, které nejpozději před 01. 09. 2018 dosáhnou pěti let
věku
2. Děti s trvalým pobytem ve spádovém obvodu MŠ Štěnovice (tj. obec Štěnovice) a
které nejpozději před 01. 09. 2018 dosáhnou čtyř let věku
3. Děti s trvalým pobytem ve spádovém obvodu MŠ Štěnovice (tj. obec Štěnovice) a
které nejpozději před 01. 09. 2018 dosáhnou tří let věku
Pokud po přijetí všech výše uvedených dětí zůstanou v mateřské škole volná místa, mohou
být přijaty další přihlášené děti bez trvalého pobytu ve spádovém obvodu školy a to v pořadí
podle data narození, tj. od nejstarších k nejmladším, do výše kapacity školy dle Rozhodnutí
č.j.: ŠMS/5978/12 ze dne 21. 5. 2012, které stanovuje kapacitu 130 dětí jako jejich nejvyšší
povolený počet v mateřské škole. Kritéria byla projednána se zřizovatelem dne 5. 4. 2018.
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