
S účinností od 1.4.2020 stanovila ředitelka mateřské školy kritéria, podle kterých budou  do 
Mateřské školy Kolín IV, Jeronýmova 772 zřizované městem Kolín  přijímány děti 
k předškolnímu vzdělávání.  Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo
stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se 
nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (viz § 34 odst. 5 zákona 
č. 561/2004 Sb., Školský zákon). Toto neplatí při přijímání dítěte v posledním roce před 
zahájením povinné školní docházky.

Vzdělání je založeno na zásadách rovného přístupu každého státního občana České republiky
nebo jiného členského státu Evropské unie ke vzdělávání. K předškolnímu vzdělávání a ke
školským službám jsou přijímány v souladu s § 20 odst. 1 písm. d) školského zákona děti,
cizinců z ostatních zemí, pokud mají právo pobytu na území České republiky na dobu delší
než 90 dnů, popřípadě pokud jsou osobami oprávněnými pobývat na území České republiky
za účelem výzkumu, azylanty, osobami požívajícími doplňkové ochrany, žadateli o udělení
mezinárodní ochrany nebo osobami požívajícími dočasné ochrany, pokud prokáží nejpozději
při  zahájení  vzdělávání  nebo poskytování   školských  služeb  oprávněnost   svého  pobytu  na
území   České   republiky.   Oprávněnost   pobytu   na   území   České   republiky   se   prokazuje
dokladem podle zvláštního právního předpisu. 

Organizace předškolního vzdělávání je stanovena v ustanovení § 34 zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
ve znění pozdějších předpisů.

V souladu s ustanovením  § 34 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb.,  o předškolním, základním,
středním,   vyšším   odborném   a   jiném   vzdělávání   (školský   zákon),   ve   znění   pozdějších
předpisů, se přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní
docházky.
Podle novely školského zákona, zákon č. 178/2016 Sb. je povinné předškolní vzdělávání 
v mateřské škole, ale  je i možnost individuální vzdělávání dětí jako možnou alternativu 
plnění povinného předškolního vzdělávání v mateřské škole.

   Podmínky individuálního vzdělávání   Rodič musí přihlásit své dítě v době zápisu 
do MŠ a současně písemně oznámit  individuální vzdělávání ředitelce školy.

Další  děti  jsou  přijímány  postupně,  dle  níže  uvedených  kritérií.  O  přijetí  dítěte
nerozhoduje datum podání ani pořadí podané žádosti.
Pokud kapacita mateřské školy dovolí, mohou být přijaty děti k předškolnímu vzdělávání i
v průběhu školního roku.

Zákonní zástupci podají řádně vyplněnou „Žádost o přijetí dítěte do MŠ“ 
ve stanoveném termínu.
V případě uvedení neúplných nebo nepravdivých informací, může být dítě vyloučeno 
z přijímacího řízení.
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Každá žádost bude zaregistrována pod registračním číslem.
Rozhodnutím, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí, bude oznámeno zveřejněním 
seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem. Seznam bude vyvěšen na 
hlavních dveřích při vstupu do hospodářské budovy - ředitelna, kancelář a na webových
stránkách školy, tímto zveřejněním se považují rozhodnutí za oznámená.
Rozhodnutí o nepřijetí dítěte bude doručeno osobně nebo poštou.

KRITÉRIA

1. Děti a cizinci, které dosáhly do konce srpna daného kalendářního roku pěti let
– povinné předškolní vzdělávání, děti s odloženou školní docházkou ze spádové
oblasti.

2. Děti s trvalým pobytem v Kolíně +Zibohlavy, Štítary,Sendražice
                  -     doložení OP matky nebo

                                         - kopie nájemní smlouvy 
                                                                - výpis z evidence obyvatelstva – u adresy pobytu
                                                                   dítěte odlišné od adresy pobytu rodičů 
                                                

          postupně od nejstaršího po nejmladší do naplnění volné kapacity.

3. Děti s jiným trvalým bydlištěm dle věku

 V případě rovnosti pořadí bude rozhodnuto losováním.

  V Kolíně dne 1.4.2020                                                Bc. Šafránková Monika
                                                                                        ředitelka mateřské školy
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