Základní škola a mateřská škola Mirošov, Školní 74, 338 43
Pracoviště Mateřská škola Mirošov, Skořická 413, 338 43

Kritéria zápisu pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání ve šk. roce 2021/22
Ředitel Základní školy a mateřské školy Mirošov, Školní 74,338 43 Mirošov, stanovuje následující
kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v
Mateřské škole Mirošov, na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o
předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzděláváni (školský zákon) ve znění
pozdějších předpisů. Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let,
nejdříve však pro děti od 2 let. Dítě mladší 3 let nemá přijetí k předškolnímu vzdělávání právní nárok.
✓ Přijímání dětí do mateřské školy je plně v kompetenci ředitele školy, řídí se zákonem č.561/2004
Sb., školský zákon a zákonem ě. 500/2004 Sb., správní řád.
✓ Možnost přijetí dětí je závislé na počtu volných míst, kapacita školy nesmí být překročena.
✓ S účinností od 1.9.2017, je zákonem stanoveno povinné předškolní vzdělávání, a to od počátku
školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhlo 5 let věku.
✓ Děti se speciálními vzdělávacími potřebami budou přijímány do MŠ za podmínek stanovených
vyhláškou č.27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.
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Při rovnosti bodů se děti řadí od nejstaršího k nejmladšímu.

•

školský obvod MŠ Mirošov – bydliště v katastrálním území města Mirošov nebo smluvních
obcí tj. Vísky, Trokavec, Kornatice, Mešno, Štítov, Skořice, Kakejcov.

