Mateřská škola Sněženka, Frýdek-Místek, Josefa Lady 1790, 738 02 Frýdek-Místek
13.04.2020

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020 / 2021
Ředitelka Mateřské školy Sněženka, Frýdek-Místek, Josefa Lady 1790 stanovuje na základě ustanovení § 34
odst.3 a 4 a § 165 odst. 2 písm. b zákona č. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání
v mateřské škole.
Podle 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. Předpokládaný počet volných míst k 01.09.2020 je 78
( pracoviště J.Lady 1790 – 30 míst, Sv.Čecha 170 – 19 míst, 8.pěšího pluku 821 – 29 míst).
Jednotlivá kritéria jsou ohodnocena určeným počtem bodů podle jejich důležitosti. Pořadí přijatých dětí se řídí
výsledným součtem bodů jednotlivých kritérií dle odevzdané přihlášky do mateřské školy.
Kritéria
1. Děti starší 5 let k 1. 9. 2020 s trvalým bydlištěm v školském obvodu pro spádové MŠ
Sněženka
(povinné přijetí)
2. Děti starší 4 let k 1. 9. 2020 s trvalým bydlištěm v školském obvodu pro spádové MŠ
Sněženka
(přednostní přijetí)
3. Děti starší 3 let k 1. 9.2020 s trvalým bydlištěm v školském obvodu pro spádové
MŠ Sněženka
(přednostní přijetí)
4. Sourozenci dětí docházejících do MŠ Sněženka
5. Děti, mladší 3 let k 1.9.2020 které mají trvalé bydliště v školském obvodu pro spádové MŠ
Sněženka
6.
7. Děti, které nemají trvalé bydliště v školském obvodu pro spádové MŠ Sněženka, budou
přijímány podle data narození od nejstaršího, po naplnění kapacity podle kritérií 1-5
8.
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Upřednostnění se týká dětí občanů Evropské unie či občanů třetích zemí, kteří mají hlášeno místo pobytu na území města Frýdku-Místku,
okrajových částech nebo přilehlých obcích. Občané třetích zemí jsou povinni doložit oprávnění k pobytu na území České republiky ve smyslu ustanovení §
20 odst. 2 písmeno d) školského zákona.
**
Ředitelka může přihlédnout při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání ke zvýšené sociální potřebnosti dítěte vzniklé v důsledku nepříznivé
sociální situace (může se jednat např. o osiřelé dítě, dítě, kterému v důsledku nepříznivé sociální situace pomůže sociální začlenění, dítě svěřené do péče
prarodičům, atd.) S ohledem na zásadu součinnosti mezi správními orgány požádá ředitelka o posouzení odborných otázek souvisejících se sociální
potřebností příslušné správní orgány.

➢ V případě rovnosti výsledného součtu bodů bude pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhodující
datum narození dítěte (starší má přednost před mladším).
➢ 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). Výjimka platí pro poslední ročník mateřské školy, kdy je
docházka do mateřské školy povinná (v tomto případě není nutno doklad o povinném očkování
doložit).
➢ O přijetí dítěte nerozhoduje pořadí podání žádosti, ale pouze výše popsaná kritéria.
➢ O rozmístění dětí na jednotlivá pracoviště rozhodne ředitelka školy v případě, že zápis na ně bude
nerovnoměrný (bude přesahovat nebo nedosahovat volnou kapacitu)
➢ O přijetí /nepřijetí/ budou zákonní zástupci vyrozuměni do 30 dnů od zahájení správního řízení, proti
kterému se mohou dle zákona č. 500/2004 Sb. do 15 dnů odvolat.
➢ Dle zákona č. 561/2004 Sb.,§ 183 odst.2, ve znění pozdějších předpisů, se kladná rozhodnutí oznamují
zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem na veřejně přístupném místě, a to
na dobu 15 dnů ode dne vyvěšení, tímto se považují za oznámená.
➢ Registrační číslo Vám bude zasláno SMS zprávou, datovou schránkou nebo emailem udané v
žádosti o přijetí dítěte
➢ Rozhodnutí o přijetí bude zveřejněno pod přiděleným registračním číslem:
• na vstupních dveřích, na brance MŠ
• na nástěnce s Úředními oznámeními uvnitř mateřské škole
• na webových stránkách školy www.mssnezenka.cz
➢ Součástí rozhodnutí je datum zveřejnění.
➢ Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude zákonným zástupcům dítěte doručeno
doporučeným dopisem v příslušných termínech.
Školský obvod Mateřské školy Sněženka, Frýdek-Místek, Josefa Lady 1790
(místa poskytování předškolního vzdělávání: Frýdek-Místek,
-Místek, Svatopluka Čecha 170 a Frýdek-Místek, 8. pěšího pluku 821)
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tvoří ulice: 1. máje, 28. října, 4. května, 8. pěšího pluku, Anenská, Antonínovo náměstí, Bahno-Hlíny,
Bahno-Příkopy, Bahno-Rovňa, Beethovenova, Beskydská, Bezručova, Bohuslava Martinů, Březová,
Čelakovského, Družstevní, Dvořákova, Emy Destinové, Erbenova, F. Čejky, Farní náměstí, Fráni Šrámka,
Františka Linharta, Frýdlantská, Gagarinova, Hálkova, Havlíčkova, Hlavní třída, J. Jabůrkové, J. Opletala,
Janáčkova, Jaroslava Lohrera, Josefa Lady, Josefa Myslivečka, Josefa Suka, Josefa Václava Sládka,
Jungmannova, K Olešné, Karla Hynka Máchy, Ke Splavu, Komenského, Křížkovského, Kvapilova, Květná,
Lesní, Libušina, Luční, Malé náměstí, Malý Koloredov, Maxima Gorkého, Mozartova, Myslbekova, Na Hrázi,
Na Konečné, Na Příkopě, Nad Cihelnou, Nad Potokem, Nad Přehradou, náměstí Svobody, Nerudova, Nová,
Ostravská, Palackého, Palkovická, Pavlíkova, Pionýrů, Pivovarská, Pod Letištěm, Podpuklí, Politických obětí,
Polní, Příborská, Riegrova, Rudolfa Vaška, Rybářská, Říční, Spořilov, Stará cesta, Stará Riviera,
Svazarmovská, Svatopluka Čecha, Školská, Štursova, Tržní, Třebízského, U Náhonu, U Ostravice, U Staré
pošty, Václava Talicha, Vojanova, Vojtěcha Martínka, Wolkerova, Zborovská, Zdeňka Štěpánka, Zahradní,
Zelená
Bc. Bohdana Jurášková
ředitelka Mateřské školy Sněženka, Frýdek - Místek

