
Zák|ad,ní škola a mateřská škola, Mikulčice, příspěvková organizace
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Kritéria pro pfijimání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateř§ké škole
pro školní rok 201712018

Platnost od 1. 3. 2017

Ředitelka Ziú<ladní školy a mateřské školy, Mikulčice stanovila následující kitéria, podle kterých
bude postupovat při roáodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, sfredním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školshý ziákon), ve mění
pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzděláváni v mateřské škole v případě, kdy počet
žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání překočí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro
mateřskou školu.

l. Od počátku školního roku, ktený následuje po dni, kdy dítě dosráhne pátého roku věku, do zahájení
povinné školní docháaky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné.

2. Přednostně budou k předškolnímu vzdělávání přijimány děti, které nejpozději píed 1.9.201,7
dosáhnou čtyŤ let věku a které mají trvalý poby v obci.

3, Při přijímání dalších dětí do mateřské školy vycháaí ředitelka školy z kitérií, uvedených
v následující tabulce. Přednostně bude přijato dítě s vyšším celkov,ým hodnocením.

5.

V případě rovnosti bodů (shodnosti posuzovaných kitérií) roáoduje datum narození dítěte. Staíší
dítě má přednost před mladším.

V souladu s §50 Zrákona č. 25812000 Sb, o ochraně veřejného zdraví bude přijato pouze dítě, které
se podrobilo stanoven:ým pravidelným očková,rrím; má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se
nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. U dětí, pro něž je předškolní dochizka ze
ákona povinná tato podmínka neplatí.
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4.

Mgr. Kriština Kolovrátková
ředitelka školy

Dosaženi věku dítěte 3 let od l. záňi 2017

Trvalý pobyt dítěte v obci k l. září 2017

Dítě se hlásí k celodennímu pobytu

Sourozenec se vzdělává v mateřské škole, jejíž činnost vykonává Základní
škola a mateřská škola- Mikulči

V Mikulěicích dne 20.2.2017


