Základní škola a mateřská škola Broumy, okres Beroun
Školní 242, 267 42 Broumy

Kriteria pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
Ředitel Základní školy a mateřské školy Broumy, okres Beroun stanovuje následující
kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 ods.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 k
předškolnímu vzdělávání v daném školním roce překročí stanovenou kapacitu počtu dětí
pro Mateřskou školu Broumy, tj. 28 dětí.
Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od tří do šesti let, nejdříve
však pro děti od 2 let. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne
pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání
povinné, není-li dále stanoveno jinak.
Pořadí kritérií pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání:
1. Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné
(zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon) - § 34 odst. 1, § 34 a odst. 2 a § 179 odst. 2)
Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává v mateřské škole zřízené obcí nebo
svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž má dítě místo trvalého pobytu, v případě
cizince místo pobytu (dále jen "spádová mateřská škola")

2. Děti s místem trvalého pobytu na území obce Broumy
3. Děti podle věku (od nejstarších po nejmladší)
(zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon) - § 4, § 5, § 33)
Cílem předškolního vzdělávání je výchova a vzdělávání, nikoliv „pouze“ péče o děti v době, kdy
se o něj nemohou postarat rodiče či jiné osoby. Dítě přijaté k předškolnímu vzdělávání musí být
způsobilé plnit požadavky, které jsou stanovené rámcovým a školním vzdělávacím programem.
Na základě poznatků z pedagogiky a vývojové psychologie lze usuzovat, že čím je dítě starší, tím
má větší potřebu socializace a získávání nových vědomostí, dovedností a návyků, a je výše
uvedené požadavky schopno lépe plnit.

4. Děti s trvalým pobytem v jiných obcích podle věku od nejstarších po nejmladší
O přijetí dítěte nerozhoduje datum podání ani pořadí podané žádosti.
V průběhu školního roku se přijímají děti pouze v případě uvolnění kapacity MŠ, v pořadí
určeném po zápisu.
Účinnost: od 2. 5. 2019

Broumy dne 13. 3. 2019
Mgr. Libor Kuška
ředitel školy

