Základní škola a Mateřská škola Cerhovice, okres Beroun
Na Dražkách 217, 267 61 Cerhovice

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání
Pro školní rok 2019 – 2020 ředitelka Základní školy a Mateřské školy Cerhovice, okres
Beroun 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.
Dle § 34, odst. 1 a 3 zákona 561/2004 Sb. Školský zákon se předškolní vzdělávání organizuje
pro děti zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let, které se podrobily
stanovenému pravidelnému očkování (případně mají doklad, že jsou proti nákaze imunní nebo
se nemohou očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci).
Škola nepožaduje doklad o očkování u dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné
(předškolní děti a děti s odkladem školní docházky).
Do mateřské školy jsou přijímány děti podle kritérií v tomto pořadí:
Dle §34 odst. 1) Školského zákona je předškolní vzdělávání povinné pro děti, které dosáhnou
k 31.8. 2019 věk 5 let a děti s odkladem školní docházky. Nárok na přednostní přijetí mají dle
§ 34 odst. 3) Školského zákona i děti, které dosáhnou k 31.8. 2019 věk 3 let.
V obou případech se jedná o děti s trvalým bydlištěm v Cerhovicích. Uchazeči budou řazeni
podle data narození sestupně od nejstaršího po nejmladší.
Při přijímání dětí mladších 3 let a dětí s jiným trvalým bydlištěm do mateřské školy vychází
ředitelka z následujících kritérií:


Děti narozené od 1.9. 2016 do 31.8 2017 s trvalým bydlištěm v Cerhovicích (řazeno
sestupně, upřednostnění staršího dítěte před mladším)



Děti, které nemají trvalé byliště v Cerhovicích budou přijímány dle věku v sestupném
pořadí (upřednostnění staršího dítěte před mladším)

V případě uvolnění místa v mateřské škole během školního roku bude ředitelka školy
postupovat podle seznamu přihlášek, které byly podány v den zápisu do mateřské školy.

V Cerhovicích 16.4. 2019

Mgr. Irena Štochlová
ředitelka ZŠ a MŠ Cerhovice, okres Beroun

