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1. Úvodní ustanovení
Ředitelka mateřské školy Komenského 44, Šternberk, příspěvková organizace,
IČ 47 65 45 97, stanovila následující závazná 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 (dále jen
školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a obecně závazné vyhlášky města
Šternberka č. 1/2019, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřízených
městem Šternberk, ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu
vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci
dětí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu
maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.
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2. Podmínky přijetí
2.1 Předškolní vzdělávání se dle § 34, odst. 1 zákona 561/2004 Sb., školský zákon, ve
znění pozdějších předpisů, organizuje zpravidla pro děti ve věku tří do šesti let,
nejdříve však pro děti od dvou let. 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 stanoveno jinak.
2.2 V souladu s ustanovením § 34a odst. 1 a 2 zákona 561/2004 Sb., školský zákon, ve
znění pozdějších předpisů, jsou přednostně přijímány děti v posledním roce před
zahájením povinné školní docházky a děti, které před začátkem školního roku
dosáhnou nejméně čtvrtého roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu, v případě
cizinců místo pobytu, v příslušném školském obvodu města Šternberk (obecně
závazná vyhláška č. 1/2019, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol
zřízených městem Šternberk, ve znění pozdějších předpisů).
2.3 Přijato může být dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním,
stanoveným dle zvláštních předpisů.
2.4 O přijetí dítěte se zdravotním postižením rozhodne ředitelka školy individuálně na
základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také
registrujícího lékaře, v případě potřeby i na základě schválení přidělení asistenta
pedagoga nebo osobního asistenta a především na základě hygienických,
provozních a technických podmínek mateřské školy.
2.5 Je-li nenaplněna kapacita mateřské školy, může být dítě přijato na základě žádosti
přijato i v průběhu školního roku.
2.6 V případě, že dítě nebude do mateřské školy přijato dle bodu 2.2 výše uvedené
směrnice, vychází ředitelka školy při přijímání dětí do mateřské školy z bodu č. 3
„kritéria přijímání“, která jsou posuzována dle aktuálního stavu k 31. 8. daného roku.
2.7 Splnění jednotlivých kritérií je bodově ohodnoceno. Přijímány jsou děti v pořadí dle
počtu dosažených bodů až do vyčerpání kapacity. V případě rovnosti bodů mezi
více dětmi, než odpovídá počtu zbývajících míst, navrhne ředitelka přijetí nejstarších
dětí. V případě, že se na posledním přijímaném místě umístí více dětí se stejným
datem narození, bude mít přednost dítě, kterého první písmeno příjmení je dřívější
v abecedě. Ředitelka může rovněž přihlédnout k objektivním důvodům hodným
zvláštního zřetele, které nezohledňuje bodovací systém (dítě samoživitele - jeden z rodičů
zemřel, druhý pečuje o dítě sám; osiřelé dítě - o dítě pečuje prarodič; dítě, kterému v důsledku
nepříznivé sociální situace hrozí sociální vyloučení – posouzení společně s OSPODem; dítě
v pěstounské péči; dítě s doporučením do speciální třídy s vadami řeči vydaném SPC v Olomouci).

2.8 Veškeré podmínky přijetí
zemí, kteří mají hlášeno
povinni doložit oprávnění
§ 20 odst. 2 písm. d)
pozdějších předpisů.

se týkají též dětí občanů Evropské unie či občanů třetích
místo pobytu na území obce. Občané třetích zemí jsou
k pobytu na území České republiky ve smyslu ustanovení
zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, ve znění
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3. Kritéria pro přijímání dětí
- dosažení věku dítěte 5 - ti let do 31. 8. 2021 a děti s odkladem školní docházky –
povinná školní docházka (dítě dle § 34a, odst. 1 zákona č.561/2004 Sb., školský zákon, ve znění
pozdějších předpisů – dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, s trvalým
bydlištěm ve školském spádovém obvodu, který je stanoven v souladu s Obecně závaznou vyhláškou
města Šternberka č. 1/2019, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřízených městem
Šternberk, ve znění pozdějších předpisů) - budou přijaty automaticky – na základě podané žádosti.

Kritérium

Bodové
hodnocení

Bydliště ( trvalé bydliště v době území města
Šternberk,
Horní
zápisu ve školském spádovém Loděnice a jeho místních částí obvodu,
který
je
stanoven Dalov, Krakořice, Chabičov, Těšíkov

20 + body dle
dosažení věku

v souladu
s Obecně
závaznou
vyhláškou města Šternberka č.
1/2019, kterou se stanoví školské
obvody mateřských škol zřízených
městem Šternberk, ve znění
pozdějších předpisů)

Věk dítěte – dítě dovršilo
k 31. 8. 2021

Individuální situace dítěte

mimo území města Šternberk a jeho
místních částí
0

věku 5 let do 31. 8. 2021 a děti
s odkladem školní docházky –
povinná školní docházka (mimo
spádový obvod)

20

věku 4 let

15

věku 3 let

12

věku 2 let

0

MŠ navštěvuje sourozenec dítěte
(bude ji navštěvovat i po 1. 9. 2021)1)

1

dítě, které má doporučení do speciální
třídy pro děti s vadami řeči vydaném
SPC v Olomouci
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1) Kritérium sourozence se uplatní pouze pro děti, které dosáhnou minimálně věku 3 let do 31. 8. 2021.
Doplňující informace:
Očkování
Potvrzení o řádném očkování je nedílnou součástí Žádosti o přijetí k PV dle § 50 zákona č. 258/2000 Sb.,
o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů.

4. Závěrečná ustanovení
Tato směrnice nabývá účinnosti 01. 04. 2021 a ruší směrnici č. 20 ze dne 01. 03. 2020
v plném rozsahu.
Šternberk 2021-03-15
_____________________________
Bc. Drahomíra Soldánová, ředitelka
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