Mateřská škola Ptice, okres Praha - západ, příspěvková organizace
Souběžná 369, 252 18 Ptice
IČO : 712 946 27, tel. +420 720 993 321, e-mail: eva.vackova@msptice.cz
Č.j.: 016/2022

Kritéria k přijímání dětí pro školní rok 2022/2023

Ředitelka mateřské školy stanovila v souladu s platnou legislativou následující kritéria přijímání k
předškolnímu vzdělávání:

KRITÉRIA PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ:
1. Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky ze spádového školského
obvodu, dále děti s odkladem povinné školní docházky ze spádového školského obvodu
(trvalý pobyt dítěte v obci Ptice)
2. Děti seřazeny od nejstaršího po nejmladší ze spádového školského obvodu (trvalý pobyt
dítěte v obci Ptice)
3. Děti seřazeny od nejstaršího po nejmladší z ostatních školských obvodů
MATEŘSKÁ ŠKOLA PTICE, příspěvková organizace, nesplňuje podmínky pro zajištění předškolního
vzdělávání dětí (uvedeny v Informačním materiálu ke vzdělávání dětí od 2 do 3 let v mateřské škole,
vydaném MŠMT dne 16. 1. 2017, č.j. MSMT-27987/2016-1), které před počátkem školního roku
2022/2023 nedosáhnou věku alespoň 3 let. Děti mladší 3 let nemají na přijetí do MATEŘSKÉ ŠKOLY
PTICE právní nárok.
Děti se speciálními vzdělávacími potřebami jsou přijímány na základě písemného vyjádření
školského poradenského zařízení a následného posouzení podmínek mateřské školy.
O přijetí (nepřijetí) dětí k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitelka školy ve správním řízení. Na
základě výše uvedených kritérií budou žádosti seřazeny a místa v mateřské škole budou naplněna do
výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku.
Předškolní vzdělávání je stanoveno ustanoveními § 33, § 34 a § 35 zákona č. 561/2004 Sb., o
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném
znění. V souladu s ustanovením § 34 odst. 4 školského zákona a podle § 179 školského zákona a
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, je přednostně přijato dítě ze
spádového školského obvodu, v němž má dítě místo trvalého pobytu.

Předškolní vzdělávání je podle § 34a zákona 561/2004 Sb., povinné od počátku školního roku, který
následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku a to:
•

pro státní občany České republiky, kteří pobývají na území České republiky déle než 90 dnů

•

pro občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají
déle než 90 dnů

•

pro jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo
přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany

Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.
Podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy je, aby se podrobilo stanoveným pravidelným
očkováním (výjimkou jsou děti, které budou od začátku školního roku 2022/2023 plnit povinné
předškolní vzdělávání), mělo doklad, že je imunní proti nákaze, nebo že se nemůže očkování podrobit
pro trvalou kontraindikaci (§ 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví). Zákonný
zástupce tuto povinnost dokládá potvrzením praktického dětského lékaře (ke stažení na webových
stránkách www.msptice.cz).
Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinné předškolní vzdělávání individuálním způsobem, je
povinen oznámit tuto skutečnost řediteli spádové mateřské školy nejpozději 3 měsíce před počátkem
školního roku, kterým začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte.
Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte musí obsahovat:
a) jméno, popřípadě jména a příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte, v případě cizince
místo pobytu dítěte
b) uvedení období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno
c) důvody pro individuální vzdělávání dítěte

Příjem vyplněných žádostí probíhá:
A. Osobně v termínu 2. 5. 2022 od 8:00 – 12:00 hodin a od 13.00 - 16.00 hodin v budově MŠ
Ptice
B. Bez přítomnosti dětí i zákonných zástupců v termínu 2. - 16. 5. 2022
-

Prostřednictvím datové schránky - ID: yti6jmh

-

Elektronicky na školní email: eva.vackova@msptice.cz (pouze s uznávaným
elektronickým podpisem)

-

Poštou na adresu: MŠ Ptice, Souběžná 369, 252 18 Ptice

Vítáme variantu A – osobní podání žádosti

Nutné doklady k zápisu:
1. Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání včetně potvrzení od lékaře (ke stažení na
webových stránkách www.msptice.cz).
2. Rodný list dítěte - kopie
3. Občanský průkaz zákonného zástupce

Nahlédnutí do spisu:
V MŠ Ptice 17.5.2022 od 10:00 – 12:00 hod.

Výsledky zápisu:
Budou zveřejněny pod číselnými kódy (každá přihláška dítěte bude opatřena registračním číslem) na
webových stránkách MŠ PTICE (www.msptice.cz) a na webových stránkách OBCE PTICE
(www.obecptice.cz) dne 1. června 2021 od 12:00 hodin. Dalším místem zveřejnění výsledků zápisu
bude obecní vývěska a na viditelném místě před budovou mateřské školy.

V Pticích dne 25.3.2022
Bc. Eva Vacková, ředitelka školy
Vyvěšeno dne 28.3.2022
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