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Ředitelka Mateřské školy R. Bělá stanovila na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších
předpisů, kritéria pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.
Předškolní vzdělávání se organizuje v souladu s § 34 odst. 1 školského zákona, pro děti ve
věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let.
Do mateřské školy zřízené obcí se přednostně přijímají děti s místem trvalého pobytu,
v případě cizinců s místem pobytu, v příslušném školském obvodu (§179 odst. 3) a to do výše
povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení – pro MŠ Rohovládova
Bělá 52dětí.
Školský obvod MŠ Rohovládova Bělá tvoří obce, které mají s OÚ Rohovládova Bělá dohodu o
školském obvodu a mají vlastní Vyhlášku o školském obvodu.
1.)
Přednostně bez bodového ohodnocení budou přijaty všechny děti, které dosáhly do 31. 8.
2018 pěti let a děti s odkladem školní docházky, které mají trvalý pobyt v obcích školského
obvodu MŠ Rohovládova Bělá.
Pro tyto děti je podle § 34 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, s účinností od 1. 1.
2017 docházka do mateřské školy povinná.
2.)
Bez bodového ohodnocení budou rovněž přijaty přihlášené děti s trvalým pobytem v obcích
školského obvodu MŠ Rohovládova Bělá, které dosáhnou do 31. 8. 2018 čtyř let.
Přijetí těchto dětí je od 1. 9. 2017 podle novely zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, pro
mateřské školy povinné.

3.)
Přihlášené děti s trvalým pobytem v obcích školského obvodu MŠ Rohovládova Bělá, které
dosáhnou do 31. 8. 2018 tří let budou přijaty podle bodového ohodnocení uvedeného
v následující tabulce. Pořadí bude určeno nejvyšším celkovým bodovým ohodnocením.
Následně datem narození, od nejstaršího k nejmladšímu dítěti. V případě shody následuje
abecední pořadí příjmení.
Přijetí těchto dětí je od 1. 9. 2018 podle novely zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, pro
mateřské školy povinné, ale po naplnění kapacity MŠ nelze všem uchazečům vyhovět.
Pořadí
1.

2.

Kritéria
Bydliště v Rohovládově Bělé
Dítě dovrší do 31. 8. 2018 tří let

Bodové hodnoty
50

Bydliště v ostatních obcích školského obvodu
Dítě dovrší do 31. 8. 2018 tří let

30

4.)
Děti, které dovrší k 31. 8. 2018 dva roky a mají trvalý pobyt v obcích školského obvodu MŠ
Rohovládova Bělá budou přijaty, pokud po umístění všech starších dětí zůstane volná kapacita
mateřské školy. Budou přijaty podle data narození, od nejstaršího k nejmladšímu. V případě
shody následuje abecední pořadí příjmení.
5.)
Ostatní přihlášené děti, které dovrší do 31. 8. 2018 tří let a více a které nemají bydliště v
obcích školního obvodu MŠ Rohovládova Bělá, budou přijaty, pokud zůstane volná kapacita
mateřské školy. Zařazeny budou podle data narození od nejstaršího k nejmladšímu. V případě
shody následuje abecední pořadí příjmení.
Při posuzování předností přijetí platí posloupnost tak, jak jsou číslovány jednotlivé body od 1
do 5.
Jedno volné místo bude ponecháno na případné odvolání proti rozhodnutí ředitelky v případě
pochybení a bude obsazeno po ukončení přijímacího řízení.

Marie Kohoutková, DiS
ředitelka MŠ Rohovládova Bělá

