Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Pasohlávky,
odloučené pracoviště ZŠ a MŠ Pohořelice, Dlouhá 35, 691 23 Pohořelice
Ředitel stanovil následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na
základě ustanovení par. 165, odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění
pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v případě, kdy počet žádostí o
přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném školním roce překročí stanovenou kapacitu
maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.
Podmínky přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání:
Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však od
2let. Děti musí splňovat povinné očkování podle § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně
veřejného zdraví, v platném znění s výjimkou dětí s povinným předškolním vzděláváním. V
zápise dětí do mateřské školy platí od 1. 9. 2017 spádovost dle § 179 odst. 3 školského zákona
v platném znění. Děti s trvalým pobytem (v případě cizinců – pobyt) ve spádovém obvodu
Pasohlávky mají přednost.

Kritéria pro přijímání dětí do mateřské školy pro školní rok 2019/20
1. Dítě, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání (které dosáhne pěti let do
31. 8 2019, případně má odloženou školní docházku) s místem trvalého pobytu ve
spádové oblasti
2. Přednostní přijetí dítěte s místem trvalého pobytu ve spádové oblasti, které do začátku
školního roku (do 31. 8. 2019) dosáhne nejméně čtvrtého roku věku, podle dat
narození od nejstaršího po nejmladší
3. Přednostní přijetí dítěte s místem trvalého pobytu ve spádové oblasti, které do začátku
školního roku (do 31. 8. 2019) dosáhne nejméně třetího roku věku, podle dat
narození od nejstaršího po nejmladší
4. Dále budou místa obsazována dětmi mladšími 3 let (které je schopné plnit podmínky
předškolního vzdělávání) postupně od věkově nejstarších dětí k nejmladším s trvalým
pobytem ve spádové oblasti do naplnění volné kapacity školy (v souladu s dodržením
vyhlášky č. 280/2016 o počtu přijatých dětí ve třídách mat. školy)
5. V případě, že kapacita školy se nenaplní dětmi ze spádové oblasti, budou přijímány
děti i z jiných spádových oblastí opět postupně podle věku od nejstarších po nejmladší
Informace k povinnému předškolnímu vzdělávání
Od 1. 9. 2017 je stanoveno povinné předškolní vzdělávání pro děti, které do 31. 8.
následujícího kalendářního roku dovrší 6 let.
1. Povinné předškolní vzdělávání v MŠ:
- pravidelná denní docházka (v pracovních dnech 4 hodiny denně, v době školních
prázdnin je dobrovolné)
- omlouvání neúčasti a uvolňování dítěte stanoví řád školy

2. Jiný způsob povinného předškolního vzdělávání:
- přípravná třída ZŠ, přípravný stupeň ZŠS, zahraniční škola, individuální
vzdělávání
- povinnost zákonného zástupce oznámit do 31. 5. 2019 přijetí do jiného typu školy
řediteli spádové MŠ
3. Individuální vzdělávání
- povinnost zákonného zástupce oznámit do 31. 5. 2019 individuální vzdělávání
dítěte řediteli školy, kde je dítě přijato
- obsah oznámení: jméno, RČ, místo trvalého pobytu, období, kdy bude dítě
individuálně vzděláváno, důvody individuálního vzdělávání
- ředitel školy doporučí zákonnému zástupci oblasti, v nichž má být dítě vzděláváno
- povinnost zákonného zástupce dostavit se k ověření úrovně vzdělávání
- termín ověření v průběhu listopadu a prosince určí ředitel školy

V Pasohlávkách 1. 4. 2019

