Kritéria pro přijímací řízení na školní rok 2022/2023
Ředitelka Mateřské školy Komořany, okres Vyškov příspěvková organizace,
stanovuje následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí
dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případech, kdy počet žádostí
podaných zákonnými zástupci dětí o přijetí překročí stanovenou kapacitu
maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.
Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let,
nejdříve však od 2 let. Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy
právní nárok.
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.
Zákonný zástupce dítěte je tak povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu
vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního
vzdělávání dítěte. Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává
ve spádové mateřské škole, kde má dítě místo trvalého pobytu (v případě
cizince místo pobytu), pokud zákonný zástupce nezvolí pro dítě jinou
mateřskou školu nebo jiný způsob povinného předškolního vzdělávání.
Upřednostnění se týká též dětí občanů Evropské unie či občanů třetích zemí, kteří
mají hlášeno místo pobytu na území obce. Občané třetích zemí jsou povinni doložit
oprávnění k pobytu na území České republiky ve smyslu ustanovení §20 odst.2
písm. d) školského zákona.
Každá přihláška bude bodově ohodnocena, děti budou přijímány podle dosažených
bodů. V případě rovnosti bodů bude přijato starší dítě. Ředitelka má právo
přihlédnout k důvodům zvláštního zřetele ( zvlášť závažné sociální důvody, popř.
dítě, které má v MŠ sourozence ).
V případě dotazů kontaktujte ředitelku školy e-mailem mskomorany@seznam.cz
nebo telefonicky 603 584 724

KRITERIA PŘIJETÍ K PŘEDŠKOLNÍMU
VZDĚLÁVÁNÍ
k předškolnímu vzdělávání se dle zákona č.561/2004 Sb.,
v platném znění, přednostně přijímají děti k povinnému
předškolnímu vzdělávání, to jsou děti, které k 31. 8. 2022
dovrší věk 5 let a mají trvalé bydliště v Komořanech

BODOVÉ
ZÍSKANÉ
HODNOCENÍ BODY
10 bodů

dále se přednostně přijímají děti k pravidelné celodenní
docházce
9 bodů
s trvalým bydlištěm v Komořanech, které
nejpozději k 31. 8. 2022 dovrší věk 4 let

s trvalým bydlištěm v Komořanech, které
nejpozději k 31. 8. 2022 dovrší věku 3 let

8 bodů

děti s trvalým bydlištěm v Komořanech, které dovrší
nejpozději k 31. 12. 2022 věku 3 let

7 bodů

sourozenec dítěte, které již do MŠ dochází a dovrší
nejpozději k 31. 12. 2022 věku 3 let

6 bodů

děti s trvalým pobytem v jiných obcích, které dovrší
nejpozději k 31. 8.2022 věku 3 let

5 bodů

