Základní škola a mateřská škola Provodov, okres Zlín
Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání
do Mateřské školy Provodov pro školní rok 2022/2023
Ředitelka Základní školy a mateřské školy Provodov, okres Zlín, stanovuje 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 a podle doporučení
veřejného ochránce práv k naplňování práva na rovné zacházení v přístupu k předškolnímu
vzdělávání ze dne 9. října 2012
následující kritéria,
podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro
školní rok 2022/2023 v mateřské škole v případech, kdy počet žádostí o přijetí dítěte podaných
zákonnými zástupci v řádném termínu, tj. 9. 5. 2022, překročí stanovený počet volných míst pro
děti, které lze pro daný školní rok přijmout.
KRITÉRIA
5 let dosažených k 31. 8. 2022
4 roky dosažené k 31. 8. 2022
3 roky dosažené k 31. 8. 2022
2 roky dosažené k 31. 8. 2022
Trvalý pobyt v příslušném školském obvodu dané MŠ u dítěte, které
dosáhne věku minimálně 3 let k 31. 8. 2022
Bydliště dítěte v Provodově
Sourozenec, který je již v dané MŠ přijatý a bude se v dané MŠ vzdělávat i
ve školním roce 2022/2023
Sociální situace dítěte (*)

1. Věk dítěte

2.
3.
4.
5.

POČET BODŮ
20
13
12
0
10
10
5
3

(*) Např. dítě pracující samoživitelky/samoživitele, dítě, kterému v důsledku nepříznivé sociální situace
hrozí sociální vyloučení apod. Nepříznivý sociální stav dítěte bude třeba doložit posouzením orgánem
sociálně-právní ochrany dítěte.

POSTUP:

- každému žadateli (dítěti) budou přiděleny body za splněná kritéria
- podle počtu přidělených bodů bude stanoveno pořadí žadatelů
- žadatelé se shodným počtem přidělených bodů budou dále řazeni podle data
narození (od nejstaršího po nejmladší)

Individuálně vzdělávané děti budou přijaty bez uplatnění kritérií, jelikož se
nezapočítávají do nejvyššího povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a
školských zařízení.

Tato kritéria nabývají účinnosti dne 18. 4. 2022.
V Provodově dne 15. 4. 2022

Mgr. Jana Černá
ředitelka školy

