Mateřská škola Veltěže, příspěvková organizace
Perucká 73, Veltěže 440 01

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ DÍTĚTE DO MŠ
Ředitelka Mateřské školy Veltěže stanovuje následující kritéria, podle nichž bude postupovat
při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (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 vzdělávání se organizuje v souladu s § 34 odst. 1 školského zákona pro
děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let.

II.

Při přijímání dětí do mateřské školy vychází ředitelka z kritérií uvedených níže.

III.

V případě shodnosti posuzovaných kritérií bude ředitelka školy zohledňovat věk
dítěte, přednost budou mít děti starší před mladšími.

Pravidla pro přijímání dětí do předškolního vzdělávání platná v následující
posloupnosti: Zápis je povinný pro děti, které dovrší věku 5 let do konce srpna 2022
1. Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a děti s odloženou
školní docházkou s trvalým pobytem v obci Veltěže - nar. do 31. 8. 2017
2. Děti, které do 1. 9. 2022 dosáhnou nejméně třetího roku věku - nar. do 31. 8. 2019 s
trvalým pobytem v obci Veltěže s předností nejstaršího dítěte po nejmladší.
3. Dítě s trvalým pobytem v obci Veltěže bude přijato k předškolnímu vzdělávání
přednostně; pouze při nenaplněnosti kapacity mateřské školy dětmi, které dovrší 3 roky
nejpozději do 1. 9. 2022, bude přijato dítě z jiné obce.
4. Pro naplnění kapacity mateřské školy bude přijato mladší dítě 3let., ale s předností
trvalého pobytu v obci Veltěže; pouze při nenaplněnosti kapacity mateřské školy bude
přijato dítě mladší 3 let i z jiné obce.

Předpokládaný počet přijatých dětí pro školní rok 2022/2023 jsou 4 dětí.

Ve Veltěžích dne 2. března 2022
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