Kritéria pro přijímání dětí
do Mateřské školy Třebíč, ul. U Obůrky, příspěvkové organizace
pro školní rok 2018/2019

Ředitelka Mateřské školy Třebíč, ul. U Obůrky, příspěvkové organizace stanovila následující
kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu
vzdělávání v mateřské škole pro následující školní rok, na základě ustanovení § 165 odst. 2
písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., Školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, v případě, kdy
počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou
kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

Předškolní vzdělávání se poskytuje dětem zpravidla ve věku od 3 let až do začátku
povinné školní docházky.
Povinné předškolní vzdělávání se týká dětí, které dovrší do 31.8.2018 pěti let.

Do MŠ může být přijato pouze dítě, které se dle § 50 zákona 258/2000 Sb., o ochraně
veřejného zdraví, v platném znění podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má
doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou
kontraindikaci a tuto skutečnost zákonný zástupce dítěte prokáže ředitelce školy
potvrzením od lékaře. Netýká se dětí nar. 1.9.2012 – 31.8.2013 a dětí s odkladem ŠD.

Ředitelka školy má právo při přijímání dětí přihlédnout k důvodům hodným zvláštního zřetele
(zvlášť závažná sociální situace nebo sociální potřebnost dítěte, jako je např. dítě, kterému
v důsledku nepříznivé sociální situace hrozí sociální vyloučení, osiřelé dítě apod.)

K předškolnímu vzdělávání se přijímají děti, které jsou občany EU.
K předškolnímu vzdělávání se přijímají děti, které nejsou občany EU, pokud mají právo
pobytu na území ČR na dobu delší než 90 dnů.

Dítě může být k předškolnímu vzdělávání do MŠ přijato i mimo řádný zápis v průběhu
školního roku, pokud je volná kapacita MŠ.

Kritéria pro přijímání dětí
1) Spádovost
2) Děti s žádostí k celodenní docházce, v pořadí od nejstaršího po nejmladší.
Doplňující kritéria:
3) Zvlášť závažné sociální důvody (samoživitelé, sociálně znevýhodněné prostředí atd.
po předložení příslušných dokladů z OSPOD (Orgán sociálně-právní ochrany dětí).
4) Sourozenci dětí již přijatých do MŠ.

O přijetí dítěte do MŠ nerozhoduje datum podání ani pořadí podané žádosti.

……………………………………………..
Mgr. Jaroslava Kotačková, ředitelka MŠ

Prohlášení zákonného zástupce dítěte:

Jméno a příjmení dítěte:…………………………………………………………………..

Prohlašuji, že jsem byl/a seznámen/a se všemi podmínkami přijímacího řízení v Mateřské
škole Třebíč, ul. U Obůrky, příspěvkové organizaci, U Obůrky 703/3, Třebíč 674 01.
Podle § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, ve znění pozdějších předpisů, jsem
byl/a seznámen/a o možnosti před vydáním rozhodnutí nahlédnout do spisu a vyjádřit se
k podkladům rozhodnutí dne 23.5.2018 v době od 16:00 na schůzce rodičů ve třídě
Kočičky budova Palackého 1.

V ………………… dne ………… Podpis zákonného zástupce dítěte……………..................

