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Kritéria pro přijímání dětí do MŠ Bruntál,
Okružní 23
na školní rok 2021/2022
Ředitelka Mateřské školy Bruntál, Okružní 23 stanovila následující kritéria, podle nichž bude
postupovat při rozhodování na základě ustanovení §34 a §165 odst. 2 písm. b) Zákona č. 561/2004
Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v daném
roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.
Předškolní vzdělávání se poskytuje dětem zpravidla od 3 let až do začátku povinné školní
docházky. Rodiče mají zákonnou povinnost zapsat své dítě, které v nadcházejícím školním roce
dosáhne 6 let, ve své spádové MŠ nebo ve spádové MŠ nahlásit jinou MŠ, ve které dítě bude plnit
povinnou školní docházku.
Děti jsou přijímány v tomto pořadí:
1. Dítě, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání podle § 34a školského zákona s místem
trvalého pobytu v obci Bruntál, v případě cizinců s místem pobytu v obci Bruntál
(k 31. 8. 2021 dítě dosáhlo 5 let nebo je starší a má udělen odklad školní docházky - zákonný
zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání, povinné předškolní vzdělávání
se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením).
2. Dítě, které nejpozději k 31. 8. 2021 dovrší věk 4 let, je řádně očkováno dle § 50 zákona č.258/2000
Sb., o ochraně veřejného zdraví a které má trvalý pobyt v obci Bruntál, v případě cizinců místo
pobytu v obci Bruntál.
3. Dítě, které nejpozději k 31. 8. 2021 dovrší věk 3 let, je řádně očkováno dle § 50 zákona č.258/2000
Sb., o ochraně veřejného zdraví a které má trvalý pobyt v obci Bruntál, v případě cizinců místo
pobytu v obci Bruntál.
4. Děti z jiných spádových oblastí dle data narození, všechny děti jsou seřazeny podle data narození
od nejstaršího po nejmladší, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a
školských zařízení.

Skutečnosti uvedené v žádosti je třeba doložit:
Kritérium očkování
„Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění
povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti
nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se
netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.“
Tuto skutečnost je rodič povinen doložit potvrzením o řádném očkování dítěte potvrzeném
dětským lékařem.

Kritérium trvalého pobytu dítěte
Trvalý pobyt dítěte bude ověřen v součinnosti s pracovníky Školského oddělení Bruntál
s využitím seznamu dětí, které spadají do školského obvodu mateřské školy a mají právo na
přednostní přijetí do mateřské školy. V případě cizinců je trvalý pobyt místem pobytu, který je
nutno doložit oprávněním k pobytu na území ČR.
Další podmínky pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání
V případě přijímání dítěte s potřebou podpůrných opatření je nutné doporučení školského
poradenského zařízení a ošetřujícího lékaře.
V souladu se školským zákonem rozhoduje o přijetí dítěte do mateřské školy ředitelka
mateřské školy. O přijetí dítěte do mateřské školy nerozhoduje pořadí podané žádosti.
Na základě podaných žádostí bude při uplatnění daných podmínek a Kritérií stanoveno pořadí
žadatelů, které bude uveřejněno na www.msokruzni.eu pod registračními čísly, které žadatelé
získají v rámci přijímacího řízení.

Předpokládaný počet volných míst: 20

Bruntál, dne 29. 04. 2021

Mgr. et Bc. Iva Orságová
ředitelka MŠ

