Pravidla pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání do Mateřské
školy Nížkov, příspěvková organizace, pro školní rok 2021/2022
Podmínky přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání




Dítě splňuje povinné očkování dle očkovacího kalendáře podle § 50 zákona
258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění (netýká se dětí
přijímaných k povinnému předškolnímu vzdělávání) nebo má doklad, že je proti
nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci.
U dětí mladších 3 let se posuzuje způsobilost k plnění školního vzdělávacího
programu, schopnost adaptace na prostředí, na režim mateřské školy a zvládání
sebeobsluhy.

Kritéria pro přijímání dětí stanovená ředitelkou MŠ
Pro potřeby rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání stanovuje ředitelka školy ve
smyslu § 34, 34a) zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů
následující kritéria, která určují pořadí důležitosti přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání:
1. Děti, které ve školním roce 2021/2022 dosáhnou věku 6 let, tzn. školní docházka
předškolního vzdělávání je povinná, a to ze školského spádového obvodu˟.
2. Děti 3leté a starší (nar. do 31. 8. 2018, včetně) ze školského spádového obvodu.
3. Děti, které ve školním roce 2020/2021 dosáhnou věku 6 let, tzn. školní docházka
předškolního vzdělávání je povinná, a to mimo školský spádový obvod.
4. Děti mladší 3 let (nar. do 31. 8. 2019, včetně) ze školského spádového obvodu.
5. Ostatní děti ze školského nespádového obvodu dle pořadí přihlášek.
Doplňují informace:
Zápis do mateřských škol probíhá ve dnech 1. 5. – 16. 5. Konkrétní datum a čas bude
uveřejněno na vývěskách v mateřské škole, na veřejných plochách v Nížkově a spádových
obcích, na webových stránkách mateřské školy a vyhlášeno místním rozhlasem.
Nutné je dostavit se ve stanoveném termínu k zápisu a předložit Žádost o přijetí
k předškolnímu vzdělávání včetně potvrzení lékaře na dané žádosti, občanský průkaz
zákonného zástupce a rodný list dítěte pro kontrolu údajů. Žádost o přijetí k předškolnímu
vzdělávání je k dispozici v mateřské škole, na webu školy nebo jiném volně přístupném
místě, které bude zveřejněno na plakátu o zápise.
Kritéria jsou rodičům k dispozici v mateřské škole a na webu školy. Při zápisu rodič
podepisuje souhlas o seznámení s těmito kritérii.
O přijetí dětí do mateřské školy rozhoduje ředitelka na základě přijímacího řízen v souladu se
zákonem č. 500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění, které se koná v určeném termínu pro

následující školní rok, a to podle předem stanovených kritérií. Ředitelka školy určuje třídu, do
které bude dítě zařazeno.
Počet přijatých dětí nesmí přesáhnout kapacitu školy stanovenou KHS Jihlava a zápisem
v rejstříku škol (pro Mateřskou školu Nížkov kapacita 54 dětí).
Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí,
bude podle registračních čísel žadatelů zveřejněno na vstupních dveřích mateřské školy a
na webových stránkách školy (dokumenty) do 30 dnů ode dne odevzdání žádosti. Seznam
bude zveřejněn po dobu 15 dnů (§183 odst. 2 školského zákona podle novely č.
472/2011Sb.).
Rozhodnutí o nepřijetí dítěte, kterým se nevyhovuje žádosti o přijetí, bude předáno do
vlastních rukou žadatele na adrese MŠ Nížkov. Proti rozhodnutí se může rodič odvolat
prostřednictvím ředitele Mateřské školy Nížkov, příspěvkové organizace, ke KÚ kraje
Vysočina v Jihlavě.
˟Školským spádovým obvodem se rozumí obce Nížkov, Buková a Špinov.
Mimo vyhlášeného termínu zápisu budou děti přijímány pouze v případě volné kapacity.

V Nížkově dne 29. 3. 2021

Ředitelka školy Bc. Štikarová Iva

Stanovená kriteria nabývají platnosti ode dne 1. 4. 2021.
Stanovená kriteria nabývají účinnosti ode dne 2. 4. 2021.

