Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole.
Ředitel Masarykovy základní školy a Mateřské školy Debř, Mladá Boleslav, Bakovská 7, příspěvková
organizace, stanovil následující kritéria, podle kterých bude postupovat 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), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu
vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce
překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.
Při přijímání dětí do Mateřské školy vychází ředitel z kritérií, uvedených v následující tabulce.
Přednostně bude přijato dítě s vyšším celkovým hodnocením.
Věk dítěte (počítáno k 31. 8. 2016)
předškoláci
tří a čtyř a pěti letí
jedno a dvou letí

10
8
6

Pobyt dítěte (trvalé bydliště dítěte)
ve městě Mladá Boleslav
jinde

10
0

Docházka dítěte do MŠ
s celodenní délkou pobytu
s půldenní délkou pobytu

10
5

Rodinné vazby
sourozenec v MŠ
sourozenec v ZŠ
rodinný příslušník členem organizace

10
9
8

Pobyt dítěte se vždy posuzuje ke dni vydání rozhodnutí.
Přijmout k předškolnímu vzdělávání lze v souladu s ustanovením § 34 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“), a ustanovením § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně
veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pouze dítě, které
se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže
očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.
V souladu se školským zákonem rozhoduje o přijetí dítěte do Mateřské školy a o případném
stanovení zkušebního pobytu dítěte ředitel školy. V individuálních případech hodných zvláštního zřetele
může ředitel školy rozhodnout o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bez ohledu na celkový počet bodů,
které dítě v rámci zápisu na základě jednotlivých kritérií získalo. Za případ hodný zvláštního zřetele lze
považovat zejména osiření či vážná nemoc zákonných zástupců.
Tato kritéria slouží ke stanovení pořadí přijetí dětí do Mateřské školy pro školní rok 2016/2017.
Veškeré další tvrzené skutečnosti, které mají být vzaty v potaz v rámci stanovení pořadí pro přijetí
dítěte do mateřské školy, je třeba řediteli školy doložit tak, aby je mohl mít za prokázané.
V Mladé Boleslavi dne 1.3. 2016

Mgr. Jakub Černý
ředitel školy

