Základní škola a mateřská škola Načeradec,
příspěvková organizace
Lhotecká 270, 257 08 Načeradec

Kritéria přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání:
V případě většího množství dětí přihlášených k předškolnímu vzdělávání, než
umožňuje kapacita školy, dostanou přednost děti dle následujících kritérií:
přednostně:


Přednostně budou přijaty v souladu se zákonem č.561/2004 Sb., o
předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon) děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné (narozené
do 31. 8. 2016) a dále děti s odloženou školní docházkou.



Děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně třetího roku věku,
pokud mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu,
v příslušném školském obvodu podle § 34 odst. 3 školského zákona.
Datum narození dítěte: do 31. 8. 2018. Dříve narozené dítě má přednost.



Děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně třetího roku věku a
mají místo trvalého pobytu mimo školský obvod.
Dříve narozené dítě má přednost.



Ostatní děti do naplnění kapacity (dítě mladší tří let nemá na přijetí do MŠ
právní nárok). O přijetí dítěte mladšího tří let rozhoduje ředitelka individuálně.

Podmínky přijetí:


Může být přijato pouze dítě, které se podrobilo pravidelným očkováním v rozsahu,
jak vyplývá z §50 zákona o ochraně veřejného zdraví ve spojení s §46 téhož zákona a
vyhlášky o očkování proti infekčním nemocem, pokud nemá potvrzení, že je proti
nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.



Může být přijato i dítě, které se nepodrobilo pravidelnému očkování, ani nemá
doklad, že je proti nákaze imunní či se nemůže očkování podrobit z důvodů trvalé
kontraindikace jen v případě, že patří do skupiny dětí, pro které je předškolní
vzdělávání povinné.



Pokud se zákonný zástupce rozhodne pro individuální povinné předškolní vzdělávání,
oznámí tuto skutečnost písemně ředitelce školy nejpozději tři měsíce před začátkem
školního roku (do 31. 5. 2021).



O přijetí dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami uvedeného §16 odst. 9
rozhoduje ředitelka školy na základě písemného vyjádření školského poradenského
zařízení, popřípadě také registrujícího lékaře (§34 odst. 6 školského zákona)

K rozhodování budou zařazeny správně a úplně vyplněné Žádosti o přijetí do MŠ.
V Načeradci 24. 3. 2021
Ing. Bc. Jana Beránková
ředitelka školy
IČ 70993661
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