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KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
Ředitelka Mateřské školy „Klíček“ Nový Bor, Svojsíkova 754, okres Česká Lípa,
příspěvková organizace, stanovila následující 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 (školský
zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání
v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou
školu.

I.
Předškolní vzdělávání se poskytuje dětem zpravidla ve věku od 3 let do 6 let, nejdříve
však pro děti od 2 let.

II.
Při přijímání dětí do mateřské školy vychází ředitelka z těchto kritérií:
A) BĚŽNÁ A SPECIÁLNÍ TŘÍDA MATEŘSKÉ ŠKOLY
1. Přednostní přijetí
Přednostně jsou přijímány děti s místem trvalého pobytu ve spádovém obvodu
Nový Bor (včetně obcí Bukovany, Janov a Pihel), které k 31.8. příslušného roku
dovrší nejméně 3 let věku.
2. Sourozenec v MŠ
Dítě s místem trvalého pobytu ve spádovém obvodu Nový Bor (včetně obcí
Bukovany, Janov a Pihel), které do 31. srpna příslušného roku dovrší 3 let věku a
v mateřské škole se již vzdělává sourozenec.
3. Dítě se speciálními vzdělávacími potřebami
Dítě se speciálními vzdělávacími potřebami, které do 31. srpna příslušného roku
dovrší 3 let věku a má doporučení školského poradenského zařízení (podle § 9
vyhlášky č. 73/2005 Sb., může být do třídy zařazeno pouze na základě
doporučení školského poradenského zařízení).
4. Věk dítěte
Pořadí bude určeno věkem dětí – od nejstarších po nejmladší.
Zvláštní ustanovení
a) Dítě, které k 31. 8. příslušného roku nedovrší 3 let věku, může být přijato
pouze v případě volné kapacity školy.
Dítě mladší 3let přijaté k předškolnímu vzdělávání již musí být způsobilé plnit
požadavky, které jsou stanovené rámcovým a školním vzdělávacím programem
(ust. § 4, § 5 školského zákona).

b)Škola může přihlédnout k důvodům hodným zvláštního zřetele – např. zdravotní
důvody zákonných zástupců apod.
B) TŘÍDA PRO DĚTI MLADŠÍ 3 LET - BATOLECÍ TŘÍDA
1. Trvalé bydliště dítěte ve spádovém obvodu Nový Bor (včetně obcí Bukovany,
Janov a Pihel)
2. Věk dítěte
Do batolecí třídy mohou nastoupit pouze děti mladší 3 let (tj. k 1.9. příslušného
školního roku nedovrší 3 let věku). Spodní hranice nástupu do MŠ je limitována
dnem, kdy dítě dovrší 2 roky.
Pořadí bude určeno věkem dětí – od nejstarších po nejmladší.
3. Zaměstnanost rodičů
Přednostně budou přijímány děti zaměstnaných rodičů.

III.
Občané třetích zemí jsou povinni doložit oprávnění k pobytu na území České republiky
(ve smyslu ustanovení § 20 odst. 2 písm. d) školského zákona).

IV.
Přehled přijatých dětí bude pod registračními čísly zveřejněn na webových stránkách
školy www.msklicek.cz a v listinné podobě ve vstupních prostorách každého pracoviště
mateřské školy.
Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání obdrží oba zákonní zástupci do
vlastních rukou na adresu uvedenou v Žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání.

V Novém Boru dne 22.2.2018

Mgr. Ivana Posseltová
Ředitelka školy

