Základní škola a mateřská škola Laškov, příspěvková organizace, Laškov 21, 798 57

Kritéria přijetí dětí na školní rok 2019/2020:
Mateřská škola v Laškově, kapacita 20 dětí - 5 volných míst

Řádný termín nástupu do mateřské školy je k 1. 9. 2019. O přijetí dítěte v jiném než řádném
termínu může být rozhodnuto ředitelkou školy v případě uvolnění kapacity v průběhu školního
roku.
Pokud překročí počet žádostí o přijetí dětí volnou kapacitu MŠ, budou děti přijímány dle kritérií
ředitelky školy.
K zápisu na školní rok 2019/2020 stanovuje ředitelka školy tato kritéria pro přijetí dětí,
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.
Hlavní kritéria
1. K předškolnímu vzdělávání budou přednostně přijaty děti s trvalým pobytem v obci
Laškov, které dosáhnou pěti nebo šesti let do 31. 08. 2019 a nastoupí v následujícím školním
roce k povinnému předškolnímu vzdělávání (podle ustanovení zákona č. 561/2004 Sb.§ 34
odst.1). Přijaty budou také všechny děti s odkladem školní docházky.
2. Děti, které dovrší k 31. 8. 2019 čtyři roky věku k pravidelné celodenní docházce s trvalým
pobytem v obci Laškov.
3. Děti, které dovrší k 31. 8. 2019 tři roky věku k pravidelné celodenní docházce s trvalým
pobytem v obci Laškov.
5. Ostatní děti s trvalým pobytem v obci Laškov k pravidelné celodenní docházce. Při
rozhodování o přijetí bude postupováno pouze podle data narození dětí / od nejstarších k
nejmladším / až do naplnění schválené kapacity mateřské školy podle rejstříku škol.
6. Ostatní děti, které nemají trvalý pobyt v obci Laškov, seřazené podle věku od nejstarších k
nejmladším až do naplnění schválené kapacity mateřské školy podle rejstříku škol.
Podmínkou přijetí je, že dítě zvládá osobní hygienu a sebeobsluhu přiměřeně svému věku a
potřebám vzdělávacího programu školy.
Pomocná kritéria
1. Zvýšená sociální potřebnost vzniklá v důsledku nepříznivé sociální situace /dítě
v pěstounské péči, v dětském domově…
2. V mateřské škole se již vzdělává starší sourozenec /snaha nenarušovat rodinné
vazby mezi sourozenci.
Rozhodnutí o přijetí dítěte do MŠ vydává statutární zástupce do 30 ti dnů od podání žádosti.

Každému žadateli bude přiděleno pořadové číslo, pod kterým bude moci na internetových
stránkách najít rozhodnutí o přijetí či nepřijetí svého dítěte do MŠ. Jmenný seznam bude
vyvěšen na dveřích ZŠ a MŠ Laškov do měsíce od konání zápisu. Zápis dětí na školní rok
2019/2020 je stanoven na středu 2. 5. 2019, seznam přijatých i nepřijatých žadatelů bude
vyvěšen na internetových stránkách www.zmslaskov.cz.
Přineste s sebou : rodný list dítěte
občanský průkaz rodičů
vyplněnou Žádost o přijetí dítěte do MŠ a potvrzenou lékařem.

V Laškově 27. 3. 2019

Mgr. Hana Mikulková, ředitelka školy

