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Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole
Č.j.: V 51 / 2021
Účinnost od: 1.4.2021
Spisový znak: 2.19
Skartační znak: S 10
Změny:
Zákonným zástupcům dětí:
K předškolnímu vzdělávání může být v souladu s § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně
veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů přijato pouze dítě, které se
podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní
nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (vyjma dětí, pro které je
předškolní vzdělávání povinné).
Do mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Slatina nad
Zdobnicí budou přijímány děti v tomto pořadí:
1. Děti s trvalým pobytem (v případě cizinců děti s místem pobytu) ve školském obvodu
mateřské školy – tj. v obci Slatina nad Zdobnicí, které do 31.8.2021 dosáhnou
nejméně třetího roku věku.
2. Děti s trvalým pobytem v obci Slatina nad Zdobnicí podle věku od nejstarších po
nejmladší (platí pro děti, které k 1.9.2021 dosáhnou věku 2,5 roku)
3. Děti s trvalým pobytem v jiných obcích podle věku od nejstarších po nejmladší (platí
pro děti, které k 1.9.2021 dosáhnou věku 2,5 roku).
Od školního roku 2021/2022 budou přijímány děti do naplnění výše kapacity mateřské školy
(45 dětí). V případě přijetí dítěte s podpůrným opatřením třetího až pátého stupně se počet
přijatých dětí bude snižovat.
Děti jsou přijímány vždy k 1. září do naplnění kapacity mateřské školy, v průběhu školního
roku pouze s ohledem na tuto kapacitu.
V době zápisu (od 2. do 16. května 2021) mají všechny podané žádosti o přijetí stejnou váhu.
Při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole bude ředitelka
školy brát v úvahu (v případě podání vyššího počtu žádostí než je kapacita školy) důležitost
jednotlivých kritérií ve výše uvedeném pořadí 1) až 3).

Ve Slatině nad Zdobnicí 8.3.2021

Na vědomí: Obec Slatina nad Zdobnicí

Mgr. Drahoslava Tůmová
ředitelka školy

