Základní škola Jana Husa a Mateřská škola Písek, Husovo nám. 725

Kritéria k přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v 13. MŠ
Článek 1
Ředitel Základní školy Jana Husa a Mateřské školy Písek, Husovo nám. 725 (dále jen „škola“),
sdružující 13. MŠ, Tř.Přátelství 2065, Písek 397 01 (dále jen „13. MŠ“), stanovil následující kritéria,
podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona
č. 561/2004Sb., (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu
vzdělávání v 13. MŠ v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce
překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro 13. MŠ.
Článek 2
Školní rok začíná 1. září 2021. Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od
3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let. Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání v 13. MŠ
podaná rodiči dítěte, kterému nejsou v době zápisu do MŠ 2 roky, bude přijata, pokud dítě dovrší 2
let věku nejpozději k 31. 08. 2021.
Stanovenou kapacitu max. počtu dětí pro 13. MŠ též ovlivňuje odst. 4, 5 a 6 §2 vyhlášky
č. 14/2005 Sb., tzn.:
(5) Za každé ve třídě zařazené dítě s přiznaným podpůrným opatřením 4. nebo 5. stupně se
nejvyšší počet dětí ve třídě podle odst. 3 snižuje o 2 děti; to platí i v případě dítěte s přiznaným
podpůrným opatřením třetího stupně z důvodu mentálního postižení. Nejvyšší počet dětí podle
odst. 3 se dále snižuje o 1 za každé dítě s přiznaným podpůrným opatřením 3. stupně, které
není uvedeno ve větě první. Postupem podle věty první a druhé lze snížit nejvyšší počet dětí ve
třídě nejvýše o 5.
(6) Za každé ve třídě zařazené dítě mladší 3 let se do doby dovršení 3 let věku dítěte nejvyšší
počet dětí ve třídě podle odstavce 3 snižuje o 2 děti. Postupem podle věty první lze snížit
nejvyšší počet dětí ve třídě nejvýše o 6.
(7) Snížení počtu podle odstavců 5 a 6 nelze za 1 dítě uplatnit souběžně. Snížení počtu dětí
podle odstavců 5 a 6 se neuplatní u mateřské školy, které v jeho plnění brání plnění
povinného předškolního vzdělávání dítěte nebo dojde-li ke změně stupně podpůrného
opatření u dítěte zařazeného ve třídě v průběhu školního roku.
Článek 3
Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2021/2022 do 13. MŠ vychází ředitel
školy při překročení počtu žádostí maximálního možného počtu volných míst v 13. MŠ
z následujících kritérií.
Počet volných míst je k datu 20. 4. 2021 celkem 39 dětí. Pokud dojde k pohybu a upřesnění v počtu
volných míst, bude počet volných míst aktualizován ke dni zápisu 6. 5. 2021. Počet volných míst
může být ovlivněn vyhláškou č. 14/2005 Sb., viz. výše.
Kritéria se uplatňují v pořadí od 1. do 10. V případě losování se toto koná za přítomnosti ředitele
školy, vedoucí učitelky 13. MŠ a zástupce města, losuje ředitel školy.

Kritéria uplatňují ustanovení §34 školského zákona. Školským obvodem je myšlen obvod stanovený
obecně závaznou vyhláška č. 2/2020 vydanou městem Písek ze dne 11. 2. 2020.
Znění kritérií:
1. Dítě má trvalý pobyt v příslušném školském obvodu 13. MŠ a dosáhne pátého roku věku
do 31. 08. 2021.
2. Dítě má trvalý pobyt v příslušném školském obvodu 13. MŠ a dosáhne třetího roku věku
do 31. 08. 2021 (přednostně pokud má sourozence v 13. MŠ). *
3. Dítě má trvalý pobyt mimo příslušný školský obvod 13. MŠ, ale ve městě Písek a dosáhne
třetího roku věku do 31. 8. 2021(přednostně pokud má sourozence v 13. MŠ). *
4. Dítě má trvalý pobyt v příslušném školském obvodu 13. MŠ a dosáhne třetího roku věku
do 30. 9. 2021 (přednostně pokud má sourozence v 13. MŠ). *
5. Dítě má trvalý pobyt mimo příslušný školský obvod 13. MŠ, ale ve městě Písek a dosáhne
třetího roku věku do 30. 9. 2021 (přednostně pokud má sourozence v 13. MŠ). *
6. Dítě má trvalý pobyt v příslušném školském obvodu 13. MŠ a dosáhne třetího roku věku
do 31. 12. 2021(přednostně pokud má sourozence v 13. MŠ). *
7. Dítě má trvalý pobyt mimo příslušný školský obvod 13. MŠ, ale ve městě Písek a dosáhne
třetího roku věku do 31. 12.2021(přednostně pokud má sourozence v 13. MŠ). *
8. Dítě má trvalý pobyt v příslušném školském obvodu 13. MŠ a dosáhne třetího roku věku
do 31. 8. 2022 (přednostně pokud má sourozence v 13. MŠ). *
9. Dítě má trvalý pobyt mimo příslušný školský obvod 13. MŠ, ale ve městě Písek a dosáhne
třetího roku věku do 31. 8. 2022 (přednostně pokud má sourozence v 13. MŠ). *
10. Dítě má trvalý pobyt mimo Písek (přednostně pokud má sourozence v 13. MŠ). *

* V případě, kdy v odstavci 2 – 10 počet uchazečů překročí kapacitu 13. MŠ, rozhoduje dřívější
narození dítěte, při shodě data narození rozhoduje los.
Článek 4
Tato Kritéria k přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v 13. MŠ vstupují v platnost dne
20. 4. 2021 a ruší platnost všech Kritérií k přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání
v 13. MŠ vydaných s dřívějším datem.

V Písku 30. 3. 2021

Mgr. Jan Adámek
ředitel školy

