
Směrnice č.1 12017

Kritéria pro p ijímání dětí k p edškolnímu vzdělávání v mate ské škole

C , 
j, : 31 2l2O17 lKo

Zastupitelstvo obce Úhonice na Verejném zasedání konaném dne 15"3.2017 stanovilo a
schválilo následující závazná kritéria, podle nichž bude postupovat pri rozhodování na
základě ustanovení 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 56112004 Sb., o predškolním,
základním stredním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen školsk zákon), ve
znění pozdějších p edpisťr, o p ijetí dítěte k predškolnímu vzdělávání v materské škole v
prípadě, kdy počet žádostí podanlich zákonnlimi zástupci dětí o p ijetí k predškolnímu
vzdělávání v daném roce prekročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro
mate skou školu.

l.

P edškolnívzdělávání se poskytuje dětem ve věku zpravidla od 3 let aždo začátku povinné
školnídocházky, nejd íve však pro děti od 2 let.

ll,
V souladu s ustanovením 34 odst. 4 školského zákona a dle 179 školského zákona a
zákona ó, 12812000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších p edpisťr, je prednostně vždy p ijato
dítě ze spádového obvodu, které dosáhne pátého roku věku a je pro něj p edškolní
vzdělávání povinné. Od 1.9,2017 se p ednostně prijímají děti, které dosáhnou pred
začátkem školního roku čtvrtého roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu v príslušném
školním obvodu (v p ípadě nedostatečné kapacity budou mít prednost děti pětileté prijímané
k povinnému p edškolnímu vzdělávání)

!!l.
Pokud nedojde k p ijetí dítěte dle kritéria pod bodem ll. této směrnice, vychází pri prijímání
dětí do materské školy editelka z,kritérií, uvedenych v tabulce: Kritéria pro p ijímání
P ednostně bude p ijato dítě s vyšším bodov m hodnocením, Kritéria jsou posuzována ke
stavu k 31. srpna p íslušného kalendá ního roku.

lV.
Splněníjednotliv ch kritériíje bodově ohodnoceno. Prijímány jsou děti v po adí podle počtu
dosaženyich bodťr až do vyčerpání kapacity. V prípadě rovnosti bod bude zohledněna
individuální situace a věk dítěte, p ednost budou mít starší děti dle data narození.

V.
P ijato bude dítě s pravidelnlim očkováním, stanoven; m podle zvláštních p edpis .



Vl.
O přijetí dítěte se zdravotním postižením rozhodne ředitelka školy individuálně na základě
písemného vyjádření speciálního pedagogického centra a lékařského vyjádření, dále také
na základé hygienických, provozních a technických podmínek mateřské školy.
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lndividuální situace lDítě se hlásí k celodennímu provozu v MŠ 15

Vll.
Směrnice nablivá tičinnosti dnem schválení

V Úhonicích dne 22.3.2017

Wtt


