Mateřská škola Rousínov, Habrovanská 328/5,
683 01 Rousínov
ID datové schránky: 9rcpee5, telefon: 517 371 332, mobil: 731 519 433,

e-mail: msr.info@seznam.cz

Přijímání dětí pro školní rok 2021/2022
Pro přijímání dětí do Mateřské školy Rousínov stanovila ředitelka školy podmínky a kritéria v souladu se
zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
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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 na přijetí do mateřské školy právní nárok.
Přednostně budou přijímány děti, které nejpozději k datu 31. 8. 2021 dovrší 3 let věku a mají
trvalý pobyt na území obce Rousínov. Trvalý pobyt dítěte si ověří ředitelka školy přímo na
matrice. V případě volné kapacity mohou být přijaty i děti mladší.
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. Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání
v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte. Dítě, pro
které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává ve spádové mateřské škole, kde má dítě
místo trvalého pobytu (v případě cizince místo pobytu), pokud zákonný zástupce nezvolí
pro dítě jinou mateřskou školu nebo jiný způsob povinného předškolního vzdělávání.
Upřednostnění se týká také dětí občanů Evropské unie či občanů třetích zemí, kteří mají hlášeno
místo pobytu na území obce. Občané třetích zemí jsou povinni doložit oprávnění k pobytu na
území ČR ve smyslu ustanovení § 20 odst. 2 písm. d) školského zákona.
Ředitelka MŠ stanoví po dohodě se zřizovatelem místo, termín a dobu zápisu do mateřské školy
pro následující školní rok v období od 2. května do 16. května. Konkrétní termín zápisu bude
zveřejněn způsobem v místě obvyklém (webové stránky MŠ, vývěsky v MŠ, Zpravodaj města).
K zápisu přinesou zákonní zástupci dítěte vyplněnou Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu
vzdělávání, občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte. Formuláře žádosti jsou
k dispozici od počátku měsíce dubna na webových stránkách školy ke stažení a v tištěné formě
v budově mateřské školy.
Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání budou dodrženy podmínky stanovené ustanovením
§ 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění. Podle tohoto
ustanovení může předškolní zařízení přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným
pravidelným očkováním, případně má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže
očkování podrobit pro kontraindikaci (netýká se dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné).
Děti musí být před přijetím do mateřské školy zcela hygienicky samostatné.
Nástup všech nově přijatých dětí bude k 1. 9. 2021 a od tohoto data budou zákonní zástupci platit
úplatu dle vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění.
Ředitelka MŠ rozhoduje o přijetí dítěte do MŠ, případně stanoví zkušební pobyt dítěte, jehož
délka nesmí přesáhnout 3 měsíce.
Každému dítěti bude přiděleno registrační číslo. Pod těmito čísly bude na veřejně přístupném
místě (webové stránky, vývěska na dveřích MŠ) zveřejněn seznam dětí přijatých k předškolnímu
vzdělávání pro školní rok 2021 - 2022 po dobu 15 dní.
Proti rozhodnutí je možné podat odvolání do 15 dnů od zveřejnění. Odvolání se podává u
ředitelky mateřské školy a rozhoduje o něm Krajský úřad Jihomoravského kraje.

•
•

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, v platném znění.
Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku, pokud bude volná
kapacita v MŠ.

Kritéria pro přijímací řízení na školní rok 2021/2022
Ředitelka Mateřské školy Rousínov, Habrovanská 328/5, Rousínov, stanovuje následující kritéria, podle
nichž bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole
v případech, kdy počet žádostí o předškolní vzdělávání překročí stanovenou kapacitu maximálního
počtu dětí pro mateřskou školu. Ředitelka má právo přihlédnout i k důvodům zvláštního zřetele
(zvlášť závažné sociální důvody, případně dítě, které má v MŠ sourozence).
Děti budou přijímány do počtu stanoveného vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání,
v platném znění.

Kritérium

Počet bodů

Děti, které nejpozději do 31. 8. 2021 dosáhnou 5 let věku a mají
trvalý pobyt v obci Rousínov.

12

Děti, které nejpozději do 31. 8. 2021 dosáhnou 4 let věku a mají
trvalý pobyt v obci Rousínov.

10

Děti, které nejpozději do 31. 8. 2021 dosáhnou 3 let věku a mají
trvalý pobyt v obci Rousínov.

8

Děti, které nejpozději do 31. 12. 2021 dosáhnou 3 let věku a mají
trvalý pobyt v obci Rousínov.

6

Děti, které dosáhnou 3 let věku po datu 1. 1. 2022 a mají trvalý
pobyt v obci Rousínov.

4

Děti s trvalým pobytem mimo obec Rousínov.

2

Stanovení výsledného pořadí žádostí:
•
•
•

Žádosti budou seřazeny podle počtu získaných bodů, od nejvyššího k nejnižšímu.
Žádosti se shodným počtem bodů budou dále seřazeny podle data narození dětí, a to od nejstaršího
dítěte po nejmladší.
Při shodném počtu bodů a shodném datu narození rozhodne los (za přítomnosti ředitelky školy a
zástupce zřizovatele).
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