Mateřská škola Velká Bíteš,
U Stadionu 538, příspěvková organizace

Kritéria a podmínky pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání
do Mateřské školy Velká Bíteš, U Stadionu 538, příspěvkové
organizace pro školní rok 2019/2020
S účinností od 15.4.2019 stanovila ředitelka Mateřské školy Velká Bíteš, U Stadionu
538, příspěvková organizace v souladu se školskými právními předpisy (§ 34, 34a
zákona č.561/2004, školský zákon, ve znění pozdějších předpisů) následující
podmínky a kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte
k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020 v Mateřské škole Velká Bíteš,
U Stadionu 538, příspěvková organizace.

Základní podmínky přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání
1. Do Mateřské školy U Stadionu 538, 595 01 Velká Bíteš budou přednostně
přijímány děti z příslušného školského obvodu podle Obecně závazné
vyhlášky č.1/2017, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol
zřízených městem Velká Bíteš:
ulice města Družstevní, K Mlýnům, Nová Čtvrť, Pod Babincem, Sadová,
Tišnovská, U Stadionu, Vlkovská, Za Školou, Za Uličkami.
2. Dítě splňuje povinné očkování podle § 50 zákona 258/2000 Sb., o ochraně
veřejného zdraví, v platném znění (netýká se dětí přijímaných k povinnému
předškolnímu vzdělávání).

Kritéria pro přijímání dětí stanovená ředitelkou mateřské školy
1. Děti, které před začátkem školního roku 2019/2020 dosáhnou nejméně 3. roku
věku (narozeny do 31. 8. 2016), v pořadí od nejstaršího po nejmladší do počtu volné
kapacity mateřské školy, pokud splňují podmínku trvalého pobytu v příslušném
školském obvodu.
2. Děti, které před začátkem školního roku 2019/2020 dosáhnou nejméně 3. roku
věku (narozeny do 31. 8. 2016), v pořadí od nejstaršího po nejmladší do počtu volné
kapacity mateřské školy, pokud nesplňují podmínku trvalého pobytu v příslušném
školském obvodu.
3.Děti mladší 3 let, k celodenní docházce, které dovrší k 31. 8. 2019 věku 2 let v
pořadí od nejstaršího po nejmladší do počtu volné kapacity mateřské školy, pokud
splňují podmínku trvalého pobytu v příslušném školském obvodu. Při přijímaní
dětí, bude vždy přihlíženo k tomu, zda má dítě předpoklady plnit školní vzdělávací
program (např. zvládá sebeobsluhu, osobní hygienu, komunikuje, apod.)
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4. Děti mladší 3 let k celodenní docházce, pokud k 31. 8. 2019 dovrší věku 2 let
v pořadí od nejstaršího po nejmladší do počtu volné kapacity mateřské školy, pokud
nesplňují podmínku trvalého pobytu v příslušném školském obvodu. Při přijímaní
dětí, bude vždy přihlíženo k tomu, zda má dítě předpoklady plnit školní vzdělávací
program (např. zvládá sebeobsluhu, osobní hygienu, komunikuje, apod.)

Doplňující informace
1. O přijetí dětí do mateřské školy rozhoduje ředitelka na základě přijímacího řízení, které se

koná v určeném termínu pro následující školní rok.
2. Ředitelka mateřské školy rozhoduje o stanovení zkušebního pobytu dítěte - § 34 odst.
3 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon.
3. Počet přijatých dětí nesmí přesáhnout kapacity tříd školy.
4. Ředitelka má právo při přijímání dítěte přihlédnout k důvodům hodným zvláštního zřetele
(zvlášť závažná sociální situace nebo potřebnost dítěte). V těchto případech spolupracuje
s příslušnými orgány státní správy.

Ve Velké Bíteši, dne 15. 4. 2019

Jiřina Janíková, ředitelka školy
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