Kritéria a podmínky pro přijímání dětí do Mateřské školy Karla Čapka
Jeseník
platná pro školní rok 2020 /2021

1. Na základě § 34 odst. 3 a 4 zákona č. č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, stanovuje ředitelka
mateřské školy kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání. Dle těchto kritérií bude
postupovat ředitelka mateřské školy v případech, kdy počet žádostí o přijetí dítěte
k předškolnímu vzdělávání, podaných zákonnými zástupci, překročí stanovenou kapacitu
maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.
2. Ředitelka školy přijímá děti do MŠ dle následujících kritérií. Ta jsou platná pro všechny
děti bez výjimky. Počet volných míst v mateřské škole je pouze orientační, jelikož při
přijímání dítěte mladšího 3 let je nutné kapacitu třídy snížit o 2 místa, maximálně však o 6
míst.

Kritéria:
1. Přednostně budou přijímány děti 5-3 leté, které mají trvalý pobyt ve spádové oblasti
Mateřské školy Karla Čapka Jeseník, které jsou uvedeny v Obecně závazné vyhlášce města
Jeseník č. 3/2016.
2. Sourozenci dětí, které se v mateřské škole již vzdělávají či vzdělávali. Přednostně děti ze
spádové oblasti Mateřské školy Karla Čapka dle vyhlášky města Jeseník č. 3/2016, a to
věkově od nejstarších dětí po nejmladší, poté sourozenci nespádoví taktéž od nejstarších po
nejmladší.
3. Ostatní děti z nespádové oblasti od nejstaršího po děti, které 3 let dosáhnou nejpozději
31.8.2020.
4. Dítě mladší 3 let bude přijato pouze ve výjimečných případech, a to za předpokladu, že je
dítě již zralé na docházku, bez plen a nebude ještě naplněna kapacita školy dětmi, které
vyhovují výše uvedeným bodům 1.až 3.

Upozornění:
V případě shodném splnění kritérií bude pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
rozhodující datum narození dítěte (starší má přednost před mladším). Kapacita školy je
naplňována dle kritérií, tedy děti, které vyhovují kritériu č.1, poté děti, které vyhovují kritériu
č.2 atd.
Marcela Chudárková DiS. – ředitelka školy

