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ČL. 1. Údaje o kritériích
Ředitelka Mateřské školy, Hrob Verneřice 128, příspěvková organizace stanovila 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 (do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském
rejstříku):
ČL. 2. Kritéria
1.

2.
3.
4.
5.

Přednostně jsou do MŠ přijímány děti v posledním roce před zahájením povinné
školní docházky, jejichž předškolní vzdělávání je od 1. 9. 2021 podle školského zákona
povinné
Děti s trvalým pobytem v obci Hrob
Děti s trvalým pobytem, které do 31. 8. 2021 dosáhnou 4 let věku
Děti s trvalým pobytem, které do 31. 8. 2021 dosáhnou 3 let věku
Děti splňující podmínky povinného očkování podle § 50 zákona 258/2000 Sb., o
ochraně veřejného zdraví, v platném znění - doloženo potvrzením dětského pediatra

ČL. 3. Závěrečná ustanovení
Zrušovací účinnost: Tímto se ruší kritéria vydaná pro přijímání dětí ve školním roce 20202021. Nová kritéria jsou závazná pro všechny zaměstnance mateřské školy a rodičovskou
veřejnost.
O přijetí dítěte nerozhoduje datum podání ani pořadí podané žádosti.
Předpokládaný počet volných míst – 18 míst (případné změny počtu volných míst budou
včas oznámeny).

V případě přijetí dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními třetího až pátého stupně bude
počet přijímaných dětí snížen v souladu s právními předpisy.
Účinnost od 1.4.2021

Zpracovala dne 24.3.2021

Bc. Markéta Halířová
ředitelka školy

