MATEŘSKÁ ŠKOLA HOLICE, STAROHOLICKÁ, okres Pardubice
Staroholická 236, 534 01 Holice
IČO: 60158581

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021
Ředitelka Mateřské školy Holice, Staroholická, okres Pardubice stanovuje kritéria pro
přijímání dětí do mateřské školy, podle nichž postupuje při rozhodování na základě
ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění. Jejich účelem je pro
případ vyššího počtu žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání, než je mateřská škola
oprávněna přijmout, stanovit následující pravidla pro přijetí dětí.
Předškolní vzdělávání se poskytuje dětem ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro
děti, které k 31.8.2020 dosáhnou nejméně 2let.
Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do
zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné. Zákonní zástupci
jsou povinni zapsat tyto děti do mateřské školy.
Ve smyslu ustanovení §50 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, může
předškolní zařízení přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným
očkováním. Pokud je pro dítě předškolní vzdělávání povinné, nepožaduje škola doklad o
očkování.
Spádová mateřská škola (dle obecně závazné vyhlášky Města Holice č. 2/2017 je spádovým
obvodem všech mateřských škol celé území Města Holic), musí přijmout přednostně děti ze
svého školského obvodu, pro které je předškolní vzdělání povinné nebo mají přednostní
právo na přijetí (ve školním roce 2020/2021 se jedná o děti tříleté a starší).
Nárok na přednostní přijetí do mateřských škol mají:
a) děti, které dosáhnou pěti let věku do 31.8.2020, pro tyto děti je od 1.9.2020 předškolní
vzdělávání povinné
b) děti, které dosáhnou nejméně třetího roku věku k 31.8.2020
Děti jsou přijímány postupně dle uvedených kritérií v tabulce.
Při shodném součtu bodového ohodnocení více dětmi má přednost starší dítě dle data
narození.
KRITÉRIUM

Bodové ohodnocení

Trvalý pobyt dítěte

Holice

10

Věk dítěte ke dni 31.8.2020

5 roků

5

4 roky

4

3 roky

3

2 roky

2

O přijetí dítěte nerozhoduje datum podání ani pořadí podané žádosti v řádném termínu.
Mateřská škola vydá rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí dítěte ve správním řízení
bezodkladně, nejpozději do 30 dnů nebo do 60 dnů u složitějších případů.
Rozhodnutí o vyhovění žádosti se oznamuje zveřejněním seznamu přijatých dětí pod
přiděleným registračním číslem na internetových stránkách školy www.msstaroholicka.cz
a na dveřích budovy školy po dobu 15dní, rozhodnutí o nepřijetí se doručuje písemně
zákonnému zástupci.

V Holicích dne 16. dubna 2020

Lucie Sedláková, DiS.
Ředitelka školy

