Mateřská škola Jeseník, Jiráskova 799, příspěvková organizace
Jiráskova 799, 790 01 Jeseník

Kriteria pro přijímání dětí do mateřské školy platná pro školní rok 2022 / 2023*
1. Na základě § 34 odst. 3 a 4 zákona č. 561/ 2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, stanovuje ředitelka
mateřské školy kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání. Dle těchto kritérií bude
postupovat v případech, kdy počet žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
podaných zákonnými zástupci, překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí
pro mateřskou školu. Počty přijímaných dětí jsou orientační vzhledem k možnému snižování
při přijetí dětí vyžadující podpůrná opatření (doloženo školským poradenským zařízením).
Dítě, které nedosáhne do 31. 8. 2022 věku minimálně dvou let, nesplňuje zákonnou hranici
pro přijetí, tudíž nemůže být v souladu se školským zákonem přijato k předškolnímu
vzdělávání.
Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání k celodenní docházce:
1) Děti s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu, které před začátkem školního
roku dosáhne nejméně třetího roku věku v pořadí od nejstarších po nejmladší (děti narozené
do 31. 8. 2019) – povinné kritérium dle zákona.
2) Sourozenec – kritérium bude zohledněno pouze dětem, jejichž starší sourozenec se v
mateřské škole již vzdělává a bude ji navštěvovat i od 1. 9. 2022.
3) Děti ostatní, z nespádové oblasti s trvalým pobytem ve městě Jeseník, v pořadí od nejstaršího
po nejmladšího, do naplnění volné kapacity školy.
4) Ostatní děti s místem trvalého pobytu mimo Jeseník seřazené v pořadí od nejstaršího po
nejmladšího.
5) Děti mladší tří let budou přijímány s předností:
- trvalý pobyt v příslušném školském obvodu,
- trvalý pobyt Jeseník,
- věk.
Děti mladší tří let budou přijímány v případě volné kapacity mateřské školy a za předpokladu
vytvoření komplexních materiálních a personálních podmínek pro vzdělávání a současně
připravenosti dítěte.
Závažná individuální situace dítěte bude posuzována individuálně.
V Jeseníku 10. 3. 2022

Bc. Stanislava Romanová
ředitelka školy
*K zápisu k předškolnímu vzdělávání v období od 2. května do 16. května 2022 nemohou podat přihlášku cizinci
s vízem za účelem strpění pobytu na území ČR podle § 2 odst. 5 zákona č. 67/202 Sb.

