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Základní škola K.J.Erbena a Mateřská škola Korálka Miletín
Ředitelka školy – Mgr. Velichová Jana
Od 1.5.2019
Směrnice je závazná pro ředitelku při rozhodování o přijetí k předškolnímu vzdělávání

Ředitelka Základní školy K.J.Erbena a Mateřské školy Korálka Miletín stanoví následující kritéria, podle kterých bude
postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, v souladu se zákonem
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

P.č

Popis kritéria

1

Děti s trvalým pobytem ( v případě cizinců děti s místem pobytu) ve školském obvodu mateřské
školy, které do 31.8.2019 dosáhnou nejméně třetího věku (od nejstarších po nejmladší) a
podrobily se řádnému očkování, (§ 50z.č. 258/2000 Sb. – ten neplatí pouze pro 5leté děti
s povinnou předškolní docházkou před zahájením docházky do ZŠ).

2

Děti s trvalým pobytem v jiných obcích, které do 31.8.2019 dosáhnou nejméně třetího věku (od
nejstarších po nejmladší) a podrobily se řádnému očkování, (§ 50z.č. 258/2000 Sb. – ten
neplatí pouze pro 5leté děti s povinnou předškolní docházkou před zahájením
docházky do ZŠ).

3

Děti s trvalým pobytem ve spádovém školském obvodu podle věku od nejstarších po nejmladší a
podrobily se řádnému očkování (§ 50z.č. 258/2000 Sb.).

4

Děti s trvalým pobytem v jiných obcích podle věku od nejstarších po nejmladší a podrobily se
řádnému očkování (§ 50z.č. 258/2000 Sb.).

V případech, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí o přijetí překročí stanovenou kapacitu
maximálního počtu dětí pro mateřskou školu, bude ředitelka Základní školy K.J.Erbena a Mateřské školy Korálka
Miletín brát v úvahu důležitost jednotlivých kritérií ve výše uvedeném pořadí 1) až 4).
Předškolní vzdělávání je povinné pro děti, které do 31. 8. 2019 dosáhly nejméně pátého
roku věku. Povinností zákonných zástupců je zapsat tyto děti do mateřské školy.
Podrobné informace jsou zveřejněny na webových stránkách školy: www. zs.miletin
– MŠ KORÁLKA v sekci Pro rodiče.

V Miletíně dne 9. dubna 2019

Mgr.Jana Velichová, ředitelka ZŠ a MŠ

