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' Základní škola a mateřská škola, Třinec, Kaštanová 4I2, pŤispévková organizace

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání
pro školní rok 201912020

Kapacitní možnosti pro školní rok 201912020 - do mateřské školy Habrová 249 a Sosnová
367 je možno přijmout 62 détí.

Ředitelka Základni školy a mateřské školy Třinec, Kaštanová 4I2, příspévkové orgarizace,
stanovila následující kritéria, podle níchž bude postupovat při rozhodování na zéů<7adé

ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zékona č. 56112004 Sb., o,předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzděIávání (školský zákon), ve znění pozdějších
předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet
žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu
maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

I.
Předškolní vzdélávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6let, nejdříve však
pro děti od 2 Let, které jsou způsobilé plnit požadavky stanovené RVP PV a ŠVP nnŠ.

Ve smyslu ustanovení § 50 zakona ě.25812000 Sb., o ochraně veřejného zdraví může
předškolní zařízení přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným
očkováním. (příp. má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování
podrobit pro trvalou kontraindikaci).

il.
V souladu s ustanovením § 34 ods. 3 školského zákona se přednostně přijímají děti,
které před, začátkem školního roku dosáhnou nejméně třetího roku věku, pokud mají
místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, v příslušném školském obvodu (§ 179
odst. 3) nebo jsou umístěné v tomto obvodu v dětském domově, a to do výše povoleného
počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku. Št otst Y* obvodem pro mateřskou školu
Habrová 249 a Sosnová 367 jsou ulice: Habrová, Kaštanová s čp. 120 t26,
čp. 166 -167, čp. 896, Květinová, Topolová, Sosnová.

Při ffiímaní dětí do mateřské školy vycházíředitelka školy z kritérií, uvedených v následující
tabulce. Přednostně bude přijato dítě s vyšším celkovým hodnocením. V případě rovnosti
součtu bodů (shodnosti posuzovaných kritérií) rozhodne dřívější datum narození dítěte.
V případě stejného data narozeni détí a souhlasného bodového ohodnocení rozhodne
losování.

KRITERIUM BODOVÉ OHODNOCENÍ
Dítě dosáhne v roce přijetí do MŠ do 31. 8. (včetně) věku
5 let - s místem trvalého pobytu natzemí školského
obvodu pro mateřskou školu Habrová, Sosnová

20

Dítě dosahne v roce přijetí do MŠ do 31. 8. (včetně) věku
nejméně 3 let - s místem trvalého pobytu nallzemí
školského obvodu pro mateřskou školu Habrová,
Sosnová

15

Dítě dosáhne v roce přijetí do MS do 31. 8. (včetně) věku
5 let - s místem trvalého pobytu mimo území školského
obvodu pro mateřskou školu Habrová. Sosnová

10


