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Mateřská škola, Příbram VII, Bratří Čapků 278
ředitelka školy Eva Kočendová
od 1. dubna. 2019

Ředitelka stanovila následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí
dítěte k předškolnímu vzdělávání v případě, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí o
přijetí ve stanoveném termínu a době pro podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání
v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu. ( na
základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon , ve znění
pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.
Základní kritéria k přijímání dětí s nástupem od 1.9. 2019
1. Povinné předškolní vzdělávání pro děti spádové (trvalé bydliště v Příbrami), a dětí nespádových
při předložení nájemní smlouvy pro bydliště v Příbrami.
2. Děti spádové s právem přednostního přijetí:
- čtyřleté děti – od 1. 9. 2016
- tříleté děti – od 1. 9. 2017
3. Povinné předškolní vzdělávání pro děti nespádové ( nemají trvalé bydliště v Příbrami).
4. Děti nespádové:
- čtyřleté děti – od 1. 9. 2016
- tříleté děti – od 1. 9. 2017
5. Děti spádové mladší tří let.
6. Děti nespádové mladší tří let.

Doplňující kritéria zohledňující situaci dítěte, podle kterých bude ředitelka školy postupovat
v případě, kdy počet žádostí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou
školu:
Sourozenci:
Pokud naši mateřskou školu již navštěvuje a dále v roce 2019/2020 navštěvovat bude sourozenec
dítěte, které je narozeno do 31. 12. 2016.
Smyslem mateřských škol je poskytovat dětem vzdělání, které je nedílnou součástí celého
vzdělávacího systému, nikoliv jen hlídání a péči. Proto podle podmínek školy, počtu míst a vzájemné
dohodě ředitelky školy a zákonného zástupce dítěte může být přijato dítě mladší tří let. Jsou to děti,
které dovrší věku tří let v období od 1. září do konce kalendářního roku a které splňuje kritéria
přijetí: zvládá základy hygieny a sebeobsluhy (pokouší se najíst lžící, samo pije z hrnečku, vydrží
přes den bez pleny, aktivně pomáhá s oblékáním, poznává své věci, ukládá si je na své místo
označené značkou, vydrží sedět při jídle u stolu, zvládá chůzi po schodech …) a tedy nepotřebují
zvláštní osobní péči dospělé osoby.
Trvalý pobyt dítěte ve městě Příbram a jeho částech ( spádová oblast) je:
(Příbram I. – Příbram IX., Brod, Bytíz, Jerusalem, Jesenice, Kozičín, Lazec, Orlov, Zavržice, Žežice)
Při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v MŠ bude ředitelka MŠ vycházet z kritérií zde
uvedených.

V Příbrami dne 28. února 2019

Eva Kočendová
ředitelka školy

