
Základní škola a mateřská škola, Třinec, Kaštanová 412, příspěvková organizace

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu rrzdělávání

Ředitelka Základní školy a mateřské školy Třinec, Kaštanová 412, příspěvkové orgarizace
stanovila následující kritéria, podle nichž bude posfupovat při rozhodováni na základě

ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 56I/2004 Sb., o předškolním, zák|adním,

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších

předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzděIáváni v mateřské škole v případě, kdy počet

žádostí o přijetí k předškolnímu vzdélávání v daném roce překroČí stanovenou kapacitu
maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

I.
Předškolní vzdě|ávání se poskytrrje dětem ve věku zpravidla od 3 let až do zaěátku povinné
školní docházky,které jsóu způsóbilé plnit požadavky stanovené RVP PV a ŠVP VrŠ.
Ve smyslu ustanovení § 50 zákona ě.25812000 Sb., o ochraně veřejného zdravi mŮže
předškolní zaŤizení přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným
očkováním.

il.

Při přijímání dětí do mateřské školy vycháaí ředitelka z kritérií, uvedených v následující

tabulce. Přednostně bude přijato dítě s vyšším celkovým hodnocením.

Bez ohledu na bodové ohodnocení a v souladu s ustanovením § 34 ods. 4 Školského

zákona je přednostně přijato dítě v posledním roce před nástupem povinné Školní

docházky s trvalým bydlištěm v obci.

V případě rovnosti
narození dítěte.

V Třinci 5. 4.2016

ilI.

součtu bodů (shodnosti posuzovaných kritérií) rozhodne dřívější datum

ředitelka školy

základní škola a nraieiskd ěkoia, Tťrnti
Kaštanová 412,

příspěvková organizace
tčo:ooenrit,s -r.

,rL-l,:-&o*,l
M gr. 1 veta Hudzietzciv á

KRITERIUM BODOVE OHODNOCENI

Trvalý pobyt dítěte v obci 4

Dítě, které dosáhne nejpozději ke dni 3I. 8.2016
3 let věku

4

Dítě se hlásí k celodenní docházce J

Dítě v posledním roce před nástupem povinné školní
docházkv s trvalÝm pobytem mimo obec

2

Mateřskou školu, do které se dítě hlásí, navštěvuje
sourozenec

1

Opakované podání žádosti 1


