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KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola, Smidary,
okres Hradec Králové, stanovila následující pravidla a 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:
1. K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti v posledním roce před
zahájením povinné školní docházky, které mají trvalý pobyt v obci Smidary a spádových
obcích Základní školy a Mateřské školy, Smidary, okres Hradec Králové
2. Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky nespádové
3. 4leté a 5leté děti, které mají trvalý pobyt v obci Smidary a spádových obcích Základní
školy a Mateřské školy, Smidary, okres Hradec Králové
4. 4leté a 5leté děti nespádové
5. 3leté a mladší děti spádové podle data narození od nejstaršího po nejmladší

U dětí mladších 5 let škola vyžaduje v souladu s § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně
veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
doklad o tom, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, nebo o tom, že je
proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Pokud je
pro dítě předškolní vzdělávání povinné, nepožaduje škola doklad o očkování.
Pravidla a kritéria, podle nichž bude ředitelka postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k
předškolnímu vzdělávání v mateřské škole nabývají platnosti dne 12. 3. 2020 a jsou účinná
dnem podpisu ředitelkou školy.

Ve Smidarech dne 12. 3. 2020
Mgr. Hana Špinková
ředitelka školy

