Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU)
2016/679 , o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně
osobních údajů a aplikačních zákonů ČR).
Nejsou dotčena práva podle § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení) oprávněných osob uvedených v § 16 a § 17 téhož zákona.

bod jednání číslo
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Příspěvek do 6. schůze Rady města Kuřimi konané dne 10.03.2021
Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2021/2022
Obsah materiálu:

Důvodová zpráva
A - kritéria k přijímání 2021-2022

Materiál předkládá:

Ing. Petr Ondrášek - 1. místostarosta

Materiál zpracoval:

Mgr. Hana Němcová - referent - školství

Vedoucí odboru:

Ing. Karel Torn CSc. - tajemník

Důvodová zpráva:
Ředitelka Mateřské školy Kuřim, Zborovská 887, okres Brno – venkov, příspěvkové organizace, Mgr.
Lenka Novotná předkládá Radě města Kuřimi „Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání a
jejich umisťování na jednotlivá místa výkonu činnosti Mateřské školy Kuřim, Zborovská 887, okres
Brno – venkov, příspěvkové organizace, platná pro školní rok 2021/2022“ (vizte příloha A).
Kritéria pro přijímání tvoří příspěvková organizace pro případ, kdy počet podaných žádostí o přijetí
k předškolnímu vzdělávání překročí stanovenou kapacitu maximálního možného počtu přijatých dětí.
Tvorba kritérií pro přijímání je dle školského zákona zcela v kompetenci ředitelky mateřské školy a
zřizovateli jsou předkládána pouze na vědomí. „Kritéria pro přijímání“ platná pro školní rok 2021/2022
předkládá ředitelka mateřské školy spolu s žádostí o schválení termínu zápisu.
Návrh na usnesení:
RM
bere na vědomí
„Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání a jejich umisťování na jednotlivá místa
výkonu činnosti Mateřské školy Kuřim, Zborovská 887, okres Brno – venkov, příspěvkové
organizace, platná pro školní rok 2021/2022“ dle návrhu.
Termín plnění: 31.03.2021
Zodpovídá: Mgr. Hana Němcová - referent - školství

Vytvořeno 09.04.2021 14:01:28
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Mateřská škola Kuřim, Zborovská 887, okres Brno-venkov,
příspěvková organizace
tel.: +420 541 230 36

sídlo: Zborovská 887/5, 664 34 Kuřim, IČ: 70988293, statutární orgán: Mgr. Lenka Novotná,
tel.: + 420 541 230 368, e-mail: mskurim@mskurim.cz, web: www.mskurim.cz,
č. účtu: 27-7487100207/0100

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání a jejich umisťování na jednotlivá
pracoviště Mateřské školy Kuřim, Zborovská 887, okres Brno – venkov, příspěvkové
organizace, platná pro školní rok 2021/2022

1. Na základě § 34 odst. 3 a 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a
jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, stanovuje ředitelka mateřské školy kritéria pro přijímání dětí
k předškolnímu vzdělávání. Dle těchto kritérií bude postupovat ředitelka mateřské školy v případech, kdy počet
žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, podaných zákonnými zástupci, překročí stanovenou kapacitu
maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.
2. Jednotlivá kriteria jsou ohodnocena určeným počtem bodů podle jejich důležitosti. Pořadí přijatých dětí se řídí
výsledným součtem bodů jednotlivých kriterií dle odevzdané přihlášky do mateřské školy.
Kritéria

Body

1. Trvalý pobyt dítěte – přednostně ve městě Kuřimi

5

2. Celodenní pobyt dítěte v mateřské škole.

5

3. Děti narozené od 01. 09. 2015 do 31. 8. 2016 (povinné předškolní vzdělávání)

10

4. Děti narozené od 01. 09. 2016 do 31. 08. 2017

7

5. Děti narozené od 01. 09. 2017 do 30. 09. 2018

6

6. Děti narozené od 01. 10. 2018

0

7. Nástup dítěte do mateřské školy od 01. 09. 2021

5

Podpis zákonného zástupce dítěte: ……………………………………………………………………..
Sourozenec dítěte již navštěvující mateřskou školu:

ano

ne

Na kterém pracovišti: ……………………………………………………………………………………
Upozornění:
Z důvodu epidemiologické situace bude zápis k předškolnímu vzdělávání probíhat distančně, a to v době
od 03. 05. do 14. 05. 2021.
1. Jednotlivá kritéria (body, kterými jsou ohodnocena), se sčítají a pořadí dětí je dáno počtem bodů (počtem
splněných kritérií). Všechny hodnocené skutečnosti se posuzují k okamžiku posledního termínu podání žádosti, tj.
k 14. 05. 2021.
2. V případě rovnosti výsledného součtu bodů jednotlivých kritérií, bude pro přijetí dítěte k předškolnímu
vzdělávání rozhodující datum narození dítěte (starší má přednost před mladším).

3. Jako dispoziční rezerva ředitelky mateřské školy se vyhrazují 2 místa.
4. Předškolní zařízení je oprávněno přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním,
má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (§ 50 zákona
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění). S
výjimkou dětí, pro něž je předškolní vzdělávání povinné.
Formulář „Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání“ je zveřejněn na webových stránkách školy
www.mskurim.cz, odkud si ho mohou zákonní zástupci dítěte vytisknout, případně si ho mohou vyzvednout na
všech pracovištích MŠ,
Vyplněné žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání doručte ve dnech od 03. 05. do 14. 05. 2021 buď
elektronicky, poštou nebo vhozením do schránky umístěné na budově školy Zborovská 887/5. K „Žádosti
o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání“ přiložte kopii očkovacího průkazu dítěte, rodného listu dítěte,
čestné prohlášení k očkovacímu průkazu a souhlas se zpracováním osobních údajů.
Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (rozhodnutí o přijetí), se
oznamují zveřejněním seznamu dětí, pod přiděleným registračním číslem, na veřejně přístupném místě,
t.j. na nástěnkách jednotlivých míst výkonu činnosti mateřské školy, a to po dobu 15 dnů. Součástí rozhodnutí je
datum zveřejnění.
Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude zákonným zástupcům dítěte doručeno poštou
do vlastních rukou do 01. 06. 2021.

Mgr. Lenka Novotná
ředitelka mateřské školy

V Kuřimi dne 22. 02. 2021

