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Základní škola a Mateřská škola Spálov, příspěvková organizace, Spálov č. 1, zastoupená 

PaedDr. Zdeňkem Kotasem, ředitelem školy, stanoví následující kritéria, podle kterých 

bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165, odst. 2, písm. b) a § 34 

zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon), v platném znění o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 

v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci děti o přijetí 

dítěte k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021 překročí počet volných míst a 

stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu: 

 

Do přijímacího řízení mohou být zařazeny jen řádně vyplněné žádosti o přijetí dítěte 

k předškolnímu vzdělávání (včetně dalších dokladů předložených způsobem v souladu 

s opatřením MŠMT k zápisu do MŠ pro školní rok 2020/2021, nahrazujících doporučující 

vyjádření pediatra o zdravotním stavu a způsobilosti /vyspělosti/ k vzdělávání v mateřské 

škole). 

 

Kritéria ovlivňující přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v MŠ ve Spálově: 

 

1. Trvalý pobyt dítěte v obci, ve které mateřská škola sídlí anebo v tzv. 

spádových (smluvních) obcích, tj. Spálov, Luboměř, Heltínov. 
 Zvláštní důraz se klade na přijímání dětí, které jsou věkem v posledním roce před  

zahájením povinné školní docházky (děti narozené do 31. 8. 2015), včetně dětí 

s odkladem povinné školní docházky. 

 Počet bodů 10 

 

2. Věk dítěte: 

Dítě starší bude mít přednost před dítětem mladším. 

Počty bodů:  Dítě k 31. srpnu 2020 bude mít: 

a) 2 roky – 0 bodů  Dvouleté děti nebudou přijímány*). 

b) 3 roky – 1 bod 

c) 4 roky – 2 body 

          d)       5 roků a více – 3 body 
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3. Občané Evropské unie a občané třetích zemí 
Děti mají přístup ke vzdělávání podle školského zákona za stejných podmínek. Při 

podání žádosti doloží doklad o trvalém pobytu v obci Spálov, a občané třetích zemí 

jsou povinni doložit oprávnění k pobytu na území České republiky na dobu delší než 

90 dnů /ve smyslu ustanovení § 20, odst. 2 písm. d zákona 561/2004 Sb., o 

předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 

zákon), v platném znění/. Děti jsou vnímány při přijímání do MŠ jako děti s trvalým 

pobytem v místě mateřské školy, tj. bodové hodnocení je rovnocenné. 

Počet bodů 10 

 

Při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole bude ředitel 

Základní školy a Mateřské školy ve Spálově brát v úvahu důležitost jednotlivých kritérií ve 

výše uvedeném pořadí 1 – 3. 

V případě rovnosti bodů a stejném pořadí se rozhoduje losem v přítomnosti všech 

členů komise. 

 

Přestupy dětí mezi jednotlivými třídami mateřské školy: 

Děti přihlášeny do jedné třídy mohou být do jiné třídy mateřské školy převedeny pouze 

v případě, že je dostatek volných míst a je předpoklad jejich způsobilosti zvládnout 

vzdělávací program v jiné třídě. 

Přestupy dětí (již nyní navštěvující mateřskou školu) pro následující školní rok (2020/2021) 

budou uskutečněny před přijetím nově zapsaných dětí k PV v MŠ a to na základě 

doporučení třídní učitelky mateřské školy a rozhodnutí ředitele školy. 

 

*) Přijímání dvouletých dětí do místní MŠ neumožňují jednak kapacitní možnosti a jednak 

technické, organizační a personální zajištění podmínek vhodných pro výchovně vzdělávací 

proces dvouletých dětí..   
 

 

 

Ve Spálově 14. dubna 2020             
        ……………………………………. 

        PaedDr. Zdeněk Kotas, ředitel školy 
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