KRITERIA PRO PŘIJETI
K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
V MATEŘSKÉ ŠKOLE BEROUN TOVÁRNÍ 44,
ÚČINNÁ PRO ZÁPIS NA ŠKOLNÍ ROK 2022/2023 A NÁSLEDUJÍCÍ.

Kritéria pro žádosti o přijetí pro děti ve věku narození od 1. 9, a později dosahující věku 2 a
méně než 3 roky
Reditel/ka školy stanovuje v souladu se školským zákonem následující kritéria, podle kterých bude
postupováno při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole.
1) děti narozené po 1.9. včetně ve věku 2 let a méně než 3 roky s trvalým pobytem ve městě
Beroun (viz odst. 1 34 školského zákona), a to za splnění podmínek zdravotní způsobilosti
tj., splnění podmínky zákonného očkování (50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného
zdraví), v pořadí od nejstaršího po nejmladší (dítě mladší tří let nemá na přijetí do
předškolního vzdělávání právní nárok, viz odst. 1 34 školského zákona);
2) děti narozené po 1.9. včetně ve věku 2 let a méně než 3 roky s trvalým pobytem mimo území
města Beroun, ale skutečným pobytem ve městě Beroun, které se ze závažných důvodů
nemohou přihlásit k trvalému pobytu ve městě Beroun (viz odst. 1 34 školského zákona);
tuto skutečnost je nutno doložit, a to za splnění podmínek zdravotní způsobilosti tj., splnění
podmínky zákonného očkování (50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví);
v pořadí od nejstaršího po nejmladší (dítě mladší tří let nemá na přijetí do předškolního
vzdělávání právní nárok, viz odst. 1 34 školského zákona);
Každému dítěti, které se dostaví k zápisu, je přiděleno registrační číslo. Ve dnech zápisu mají
všechny podané žádosti k přijetí stejnou váhu, pořadí přijetí žádosti není důležité.
V případě, že nebude v některém z výše uvedených kritérii možné přijmout všechny děti, z
důvodu překročení volné kapacity školy, dojde k výběru dětí, které budou přijaty, formou losování.
Losování probíhá pouze mezi dětmi (losují se registrační čísla) splňující dané kritérium, dle toho,
v rámci kterého kritéria dojde k překročení volné kapacity. Tj. k losování se přistupuje v případě dvou
a více stejně narozených dětí splňující dané kritérium, na jejichž umístění již není kapacita. Losování
provádí osoba určená ředitelem/ředitelkou školy. O losování se provádí zápis. Zápis je podepsán
osobou provádějící losování a jeho průběh je ověřen podpisem ředitele/ředitelky školy. Zápis je uložen
v dokumentaci školy.
Spádovým obvodem mateřských škol zřizovaných městem Beroun je celé území města Beroun
(Obecně závazná vyhláška č. 1/2020).
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