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KRITÉRIA ŠKOLY
jejíž činnost vykonává Střední škola, základní škola a mateřská škola
pro sluchově postižené, Olomouc, Kosmonautů 4

pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
Ředitelka Střední školy, základní školy a mateřské školy pro sluchově postižené Olomouc,
Kosmonautů 4 (mateřská škola), na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004
Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ve znění pozdějších
předpisů (školský zákon), stanovuje kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování
o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole.
I. Legislativní ustanovení
Mateřská škola je zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona, a řídí se vyhláškou č. 27/2016 Sb.,
o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších
předpisů. Předškolní vzdělávání poskytuje dětem ve věku nejdříve od dvou zpravidla od tří let
věku dítěte až do začátku povinné školní docházky podle Školního vzdělávacího programu –
Budeme si spolu hrát, ty budeš můj kamarád vycházejícího z Rámcově vzdělávacího programu
pro předškolní vzdělávání.
II. Zákonné podmínky
Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání v případě, že:
1. zákonný zástupce podá na adresu školy Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání,
ve školou vyhlášeném termínu zápisu.
2. zákonný zástupce doloží:
a) platné Doporučení ke vzdělávání, popř. Doporučující posouzení vydané školským
poradenským zařízením. K Doporučujícímu posouzení je třeba dodat Zprávu
odborného lékaře nebo klinického logopeda (ne starší jednoho roku),
b) dokumenty běžně v ČR požadované k zápisu (viz: Zápis do MŠ pro školní rok
2021/2021),
c) Písemné potvrzení lékaře o absolvování povinného očkování (netýká se dětí, které
budou plnit povinnou předškolní docházku).

3. mateřská škola má pro dítě s daným postiženou kapacitu.
V případě nesplnění některé z uvedených podmínek dítě nebude k předškolnímu vzdělávání
v mateřské škole přijato.
III. Kritéria školy
Pro školní rok 2021/2022 mateřská škola přijme maximálně 10 dětí podle článku IV.
Rozhoduje:
1. diagnóza:
- sluchová vada,
- souběžné postižení více vadami, z nichž jedna vada je sluchová,
- závažné vady řeči (vývojová dysfázie, popř. jiná závažná vada řeči),
- jiná znevýhodnění uvedená v § 16 odst. 9 zákona školského zákona,
2. věk dítěte,
3. další kritéria.
IV. Vyhodnocení žádostí
Po splnění zákonných povinností ze strany žadatele – čl. II, ředitelka školy provede posouzení
podaných žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, podle následujícího klíče:
1. Přednostně je přijato dítě se sluchovou vadou podle stupně její závažnosti. Přednost mají
děti s těžší sluchovou vadou před sluchovou vadou lehčí. V případě vyššího počtu
přihlášených dětí se stejnou sluchovou vadou, než je počet volných míst rozhoduje:
a) vyšší věk dítěte k 31. 8. 2021,
b) další kritéria podle dosažených bodů.
2. Následně jsou do naplnění kapacity mateřské školy přijaty děti podle dalších kritérií:
a) bilingvální prostředí, kde jeden z jazyků je znakový

12 bodů

b) narušené komunikační schopnosti:
a. vývojová dysfázie

8 bodů

b. jiného typu (např. dyslálie, opožděný vývoj řeči...)

4 bodů

c) sourozenec ve škole pro sluchově postižené Olomouc

2 body

d) jiná znevýhodnění uvedená v § 16 odst. 9 školského zákona

1 bod

V případě, že nelze o přijetí dítěte rozhodnout na základě výše uvedeného klíče, rozhoduje
transparentní losování členem školské rady za přítomnosti zástupce ředitelství školy.
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