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Směrnice je závazná pro všechny zaměstnance Základní a mateřská škola Prapořiště, okres Domažlice

Ředitel Základní a mateřské školy Prapořiště, okres Domažlice (dále jen MŠ Prapořiště) stanovuje 
následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu 
vzdělávání v MŠ Prapořiště v případech, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí o 
přijetí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu:

1) Dosažení věku dítěte 6 let v období od 1. září do 31. srpna následujícího kalendářního roku a 
trvalé bydliště v obci Kdyně.
(Podle § 34 odst. 4 školského zákona ve znění pozdějších předpisů se k předškolnímu vzdělávání 
přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a děti s 
odkladem školní docházky)

2) Dosažení věku dítěte 6 let v období od 1. září do 31. srpna následujícího kalendářního roku a 
bydliště v jiných obcích.
 (Podle §179 odst. 2 školského zákona, ve znění pozdějších předpisů, je obec povinna zajistit 
podmínky pro předškolní vzdělávání v posledním roce před zahájením povinné školní docházky pro 
děti s místem trvalého bydliště na jejím území a pokud nezřídí mateřskou školu, zajistí vzdělávání v 
mateřské škole zřizované jinou obcí a hradí této obci neinvestiční výdaje za každé dítě s místem 
trvalého pobytu na svém území)

3) Věk dítěte, zda má v naší škole sourozence, rodinné příbuzné, zda je předpoklad, že bude 
navštěvovat i základní školu v Prapořišti, spolupráce s rodinou dítěte v minulosti, matka dítěte 
nastupující do zaměstnání nebo na mateřské dovolené. 
(Vychází se tak vstříc nenarušení sourozeneckých vazeb a i rodičům, kteří mohou doprovázet své 
děti pouze do MŠ, dále tím sledujeme poslání tohoto typu školy – spojené mateřské školy a prvního 
stupně základní školy – pracovat s dětmi systematicky a dlouhodoběji, což nám přináší v období 
více let výborné výsledky – u žáků končících 1. stupeň ZŠ.)

Při výběru je postupováno podle jednotlivých bodů, u bodu číslo 3 se počítá více splněných 
kritérií. Při shodném splnění kritérií má přednost starší dítě před mladším.

V Prapořišti dne 15. 12. 2009

                                                                             ............................................................  
                                                                                Mgr. Jan Dobiáš, ředitel školy


