KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
S účinností od 1. 9. 2013 zastupitelstvo obce Šumavské Hoštice určilo kritéria (na základě ustanovení § 165 odst.
2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole),
podle kterých budou k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy, která je součástí Základní školy a mateřské
školy Šumavské Hoštice, zřízené obcí Šumavské Hoštice, přednostně umisťovány děti k pravidelné docházce:
Děti starší tří let až do začátku povinné školní docházky.
I.
Děti mající trvalé bydliště na území obce Šumavské Hoštice. Děti mající trvalý pobyt v obci Šumavské
Hoštice, ale jsou přihlášeny k trvalému pobytu v obci v posledních dvou měsících před dnem zápisu, budou
mít nižší bodové ohodnocení při přijímání. Počet bodů stanoví ředitelka školy. (Upřednostnění se týká též
dětí občanů Evropské unie či občanů třetích zemí, kteří mají hlášeno místo pobytu na území obce. Občané
třetích zemí jsou povinni doložit oprávnění k pobytu na území České republiky ve smyslu ustanovení § 20
odst. 2 písm. d) školského zákona.)
II.
Děti jeden rok před začátkem povinné školní docházky (v souladu s ustanovením § 34 odst. 4 školského
zákona rok před nástupem povinné školní docházky) z obce Šumavské Hoštice.
III.
Děti jeden rok před začátkem povinné školní docházky (v souladu s ustanovením § 34 odst. 4 školského
zákona rok před nástupem povinné školní docházky) z obcí Buk a Žárovná.
IV.
Děti mající trvalé bydliště na území obcí Buk a Žárovná. (Upřednostnění se týká též dětí občanů Evropské
unie či občanů třetích zemí, kteří mají hlášeno místo pobytu na území obce. Občané třetích zemí jsou
povinni doložit oprávnění k pobytu na území České republiky ve smyslu ustanovení § 20 odst. 2 písm. d)
školského zákona.)
V.
V případě shodnosti posuzovaných kritérií může být v ojedinělých individuálních případech zohledněna
výdělečná činnost rodiče dítěte, pokud je rodič jiného dítěte, který není výdělečně činný, schopen
poskytovat vzdělání a péči v potřebném rozsahu dítěti sám. K výdělečné činnosti se však nepřihlédne, pokud
je rodič dítěte, který není výdělečně činný, na mateřské/rodičovské dovolené s dalším dítětem.
VI.
O přijetí dítěte rozhoduje také termín podání žádosti. Žádosti musí být podány do termínu, vyhlášeného jako
termín zápisu k předškolnímu vzdělávání, příslušného roku, nejdéle do konce května, na adresu Základní
škola a mateřská škola Šumavské Hoštice.

O přijetí či nepřijetí dítěte dle výše stanovených kritérií rozhoduje ředite/lka Základní školy a mateřské
školy.

Schváleno zastupitelstvem obce Šumavské Hoštice dne 14. 5. 2013

Obec Šumavské Hoštice (razítko, podpis)

