Základní škola a Mateřská škola Skuhrov nad Bělou,
517 03 Skuhrov nad Bělou 138,
skuhrovms@seznam.cz
tel. 778 409 246 http://www.zsskuhrov.cz/

Přijímací řízení, kritéria přijímání dětí
Termín zápisu
Zápis do mateřské školy ve Skuhrově nad Bělou se koná v souladu s § 34 zákona č. 561/2005
Sb., školský zákon, v termínu stanoveném na úterý 14. května 2019, od 15:00 hodin.
Místo zápisu:
Zápis se koná v budově mateřské školy ve Skuhrově nad Bělou, čp. 138., 517 03.
Povinné předškolní vzdělávání
Od počátku školního roku, kdy dítě dosáhne 5 roku věku je předškolní vzdělávání povinné a
zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k předškolnímu vzdělávání.
Počet dětí, které je možné přijmout
Ve školním roce 2019-2020 bude přijímáno 17 dětí. V případě přijetí dětí s přiznanými
podpůrnými opatřeními třetího až pátého stupně, popřípadě dětí dle §16 odst. 9, bude počet
přijímaných dětí snížen v souladu s právními předpisy.
Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání
• Do mateřské školy jsou přijímány zpravidla děti ve věku od 3 do 6 let, po dohodě
a podle podmínek školy i děti mladší 3 let, nejdříve však děti od 2 let.
• Při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví ředitel po dohodě se zákonným zástupcem
dítěte dny docházky dítěte a délku pobytu v těchto dnech v mateřské škole.
• Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným
pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže
očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Mateřská škola může přijmout 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. Počínaje dnem
1. 9. 2019 je předškolní vzdělávání povinné pro dítě, které před datem 1. 9. 2019
dosáhlo pěti let a více a dosud nezahájilo povinnou školní docházku.
• Rodič může využít adaptační program školy.
• Cílem předškolního vzdělávání je výchova a vzdělávání, nikoliv „pouze“ péče o děti
v době, kdy se o něj nemohou postarat rodiče či jiné osoby. Dítě přijaté
k předškolnímu vzdělávání musí být způsobilé plnit požadavky, které jsou stanovené
rámcovým a školním vzdělávacím programem. Dítě, které začíná MŠ navštěvovat, by
tedy mělo již samostatně chodit – nepoužívat kočárek, umět držet lžíci a jíst lžící, pít
z hrníčku nebo sklenice, samostatně používat WC (ne nočník), umývat se, nenosit
plíny, umět smrkat, nepoužívat dudlík, má se snažit samo oblékat a nazouvat obuv.

Kritéria pro přijetí dětí:
K předškolnímu vzdělávání do mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a
Mateřská škola Skuhrov nad Bělou, budou přijímány děti v tomto pořadí:
•

Děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné. Počínaje dnem 1. 9. 2019 je
předškolní vzdělávání povinné pro děti, které před datem 1. 9. 2019 dosáhly pěti let a
více a dosud nezahájily povinnou školní docházku a mají trvalý pobyt v příslušném
školním obvodu Skuhrova nad Bělou a obce Osečnice.
• Děti podle věku od nejstarších po nejmladší, pro které je mateřská škola spádová
V případě volné kapacity v MŠ:
• Děti s trvalým pobytem v nespádových obcích podle věku od nejstarších po
nejmladší.
Projednáno dne 03. 04. 2019

