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Touto směrnicí se ruší předchozí směrnice č.
j. MŠ Pra 47/2018.
Ředitelka Mateřské školy Pražmo, přísp. org, okres Frýdek - Místek stanovila následující
kritéria, podle nichž 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.
I.
Předškolní vzdělávání se poskytuje dětem ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro
děti od 2 let až do začátku povinné školní docházky.
Očkování dítěte je zákonnou podmínkou přijetí k předškolnímu vzdělávání u dětí mladších
pěti let (§ 34, odst. 5 zákona 561/2004 Sb. (školský zákon), § 50 zákona č. 258/2000 Sb. (o
ochraně veřejného zdraví).
II.
Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do
zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné, není-li dále
stanoveno jinak. Do mateřské školy Pražmo budou přednostně přijímány děti, pro něž je
předškolní vzdělávání povinné, ze spádové oblasti – Pražmo, Krásná.
V souladu s ustanovením § 34 odst. 3 školského zákona do mateřské školy zřízené obcí nebo
svazkem obcí se přednostně přijímají děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně
třetího roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, v příslušném
školském obvodu (obce Pražmo, Krásná).
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III.
Pakliže nedojde k přijetí dítěte dle kritéria pod bodem II. (děti s přednostním právem k přijetí
do mš), bude ředitelka školy za přítomnosti jiné osoby z ostatních přihlášek losovat do
naplnění kapacity mš.
O přijetí dítěte nerozhoduje datum podání žádosti ani pořadí podané žádosti.
V Pražmě 25. 4. 2019

Mgr. Vladimíra Nytrová
ředitelka

