Mateřská škola Pampeliška
Mladá Boleslav, Nerudova 797,
příspěvková organizace
Podmínky a kritéria pro přijímání dětí
k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Pampeliška
Vypracoval:
Bc. Irena Homolková
Číslo směrnice: 2/2021
Zrušena směrnice:
2/2019
Účinnost od:
1. 4. 2021
Počet příloh:
Počet stran:
1
Ředitelka mateřské školy se při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání řídí § 34 zákona
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(Školský zákon), v platném znění a § 2 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád a dále
vyhláškou č. 14/2005 Sb., ve znění novelizace vyhláškou č. 214/2012 Sb.
Děti jsou přijímány na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte – do výše kapacity
školy. Rodiče budou o výsledku správního řízení vyrozuměni do 30 dnů od ukončení
přijímacího řízení.
Do Mateřské školy Pampeliška Mladá Boleslav, Nerudova 797, příspěvková organizace (dále
jen Mateřská škola) se přijímají zpravidla děti ve věku od 3 do 6 let, nejdříve však děti
od 2 let.
Ředitelka Mateřské školy stanovuje následující podmínky a 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.
V den zápisu mají všechny podané žádosti k přijetí stejnou váhu, nebude vytvořeno
pořadí s přednostní výhodou k přijetí do MŠ.
V řádném přijímacím termínu, který je každoročně veřejně vyhlášen ve spolupráci
s Magistrátem města Mladá Boleslav jsou přednostně uspokojovány žádosti v pořadí podle
těchto podmínek a kritérií:
PODMÍNKY PŘIJETÍ
Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným
očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit
pro trvalou kontraindikaci (viz §34 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., Školský zákon). Toto se
netýká dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné.
O přijetí dítěte se zdravotním postižením rozhodne ředitelka Mateřské školy na základě
písemného vyjádření pediatra, pedagogicko – psychologické poradny nebo speciálního centra.
V přijímacím řízení od školního roku 2021/2022 budou přijaty všechny děti, které
podaly prostřednictvím svých zákonných zástupců v řádném termínu řádně vyplněnou
žádost o přijetí, podrobily se zákonnému očkování, a které dovrší tří let nejpozději
do 31. 12. 2021.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Tyto podmínky a kritéria nabývají účinnosti dne 1. 4. 2021.
V Mladé Boleslavi dne 25. 3. 2021.
Bc. Irena Homolková, ředitelka MŠ Pampeliška

