
Kritéria pro přijímání dětí

do Mateřské školy §tudenec

platná pro školní rok zOzOlZazL

1, Na základě § 34 odst. 3 a 4 zákona Č.56tl2oo4 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (Školský zákon}, v Platném znění, stanovuje ředitelka mateřské školy kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu
vzdělávání.

2" Jednotlivá kritéria jsou ohodnocena urČeným počtem bodů podle jejich důležitosti. Pořadí přijatých dětí se řídí
výsledným souČtem bodŮ jednotlivých kritérií dle odevzdané přihlášky do mateřské školy.

Děti splňuií zókladní hvqienické a sebeobslužné dovednosti.

Upozornění:

1. Jednotlivá kritéria, respektive body, kterými jsou ohodnocena, se sčítají a pořadí dětíje dáno počtem bodů, respektive
PoČtem.sPlnéných kritériÍ. VŠechny hodnocené skutečnosti se posuzují k okamžiku podání žádosti.

2. V případě rovnosti rnisledného součtu bodů jednotlivých kritérií bude pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání je
rozhodující datum narození dítěte (starší má přednost před mladším).

3, PředŠkolnízařízeníje oprávněno přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má
cloklad, Že je proti nákaze imunní nebo se nemŮže očkoúání podrobit pro trvalou kontraindikaci (§ 50 zákona č. 258/2ooo
Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění). povinnost očkování se
nevztahuje na dítě, kteréje v povinném vzděláváníll! ť

kritérium Bodv
Trvalý pobyt dítěte ve spádové oblasti
(spádovém obvodu)

Trvalý pobyt v obci Studenec 50

Trvalý pobyt mimo obec I
věk dítěte Dosažení 2 let věku do 31.8.2020 0

Dosažení3 let věku do 31.8,2020 1o

Dosažení4 let věku do 31.8.2020 20

Dosažení 5 let věku do 31.8.2020 (pro
případ odkladu školní docházkv)
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4. O přijetí dítěte nerozhoduje datum podání ani pořadí podané žádosti.

Vyplněné Žádosti o přijetí dítěte do předŠkolního zařízení budou přijímány 7. května 2020 od 16:00 do 17:30 hod.

no11]u.tt o""r' se vYhovuje Žádosti o přijetí dítěte k předškotnímu vzdělávání (rozhodnutí o přijetí), se oznamují
zveřejněním seznamu,dětÍ, pod přlděleným retaštračním číslem, na veřejně přístupném místě, t.j. na nástěnkáchjednotlivrich míst vlikonu Činnosti mateřské školy, a to po dobu 15 dnů. Součástí rozhodnutí je datum zveřejnění.

.)

RozhodnutÍo nePřijetí dítěte k předŠkolnímu vzdělávání bude zákonným zástupcům dítěte doručeno poštou do vlastních
rukou.

Ve Studenci dne 19.2. 2020 Mgr. Milada Červinčáková

Ředitelka zš a Mš studenec
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