poDi\,IíNKy A KRITERIA pRo pŘtriprÁNi nĚri x pŘnpšxorNínlu vzoĚt-ÁvÁxí
vE SKOLNIM R0CE zazll2{J22

Ředitelka Níateřské škol,v Kasejor,.ice, okres Ptzeň-iih. příspěvkov,é organizace- Kasejovice 106stanovila následrriíci podrnink1, a kritéria, podie niclrž brrde posttrpovat při rozlrodovánít na
zilkladě ustanovení § l65 odst. 2 písmcne b) zákona č. 561l2004Sb., o předškolním" záLkladnim,
středrrim. q,ššinroclbonréni a jiném vzelěláváni 1Štotsti zákon}. ve zrění pozdějších předpisŮ.
o pňjeti dítčtgk předškolnímu vzdělávánj l, mateřské škc,le. kd1, počet žádostí o přijcti
t p;eastotrrirnr.r vzděláváni v danénr roce překroči stanovenou kapacitu maxirrrálrriho poČtrr děti.

Podmírrky:
1. Přijímaci řizení do N,tateřské školy Kasejovice, okres Plzeň-jih, příspěvkové
arganizace pro školnírok2021l2022 je určeno dětem předškolního věku zpravtdla
oď: do 6 let věku, nejdříve r,šak pro děti od 2 let. Ditě mladši 3 let nemá na přijetí
do mateřské školy právní nárok. Připadné výimky je nutné osobně domluvit s
ředitelkou školy (děti, pokud již dokážíudržovat čistotu a hygienu,lnemaji pleny/je
dostatečně ryspělé, aby zvládlo denni program N'lS,
podmínkou
přijetí dítěte do MŠje podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví
2,
splněni povinnosti podrobit se stanovenýn pravidelným oČkovánim, nebo mít
doklacl. že je dítě proti rrákaze imunni, nebo se nemŮže oČkováni podrobit pro
trr,,alou kontraindikaci. 'Tato povinncst se netýká dítěte, které plní povirrné
předškolní vzděláváni.
3. Žádost společně s přihláškou, evidenčnímlistem a přihláŠkou ke stravováni, řádně
r,yplněn[ ve všech kolcrnkáclr a podepsané zákonnými zástupci, je nutné odevzdat
zpět do rnateřské školy v ciohodnutérn termínu určenémředitelkou Školy.
Čas crdevzdáni není rozhodujicí pro určeni pořadi při pňjímacim ťtzeni.

Kritéria:

přednostně jsou přijímány děti v poslednim rcrce před zahájením povinné Školní
docházky" s odkladem škoinídocházk1,. s tn,alým pobyem v kasejovicích
a spádovém obvodu města Kasejovice. l.{ásledně pak z jiných obci.
U všech kritériítrude brán zřetel na vě}r dětí v pořartí od nejstarŠÍho.
1. Děti v posledním rrlce před zahájenim povinné školni docházky a děti s odkiadem
školnídocházky s tnalým pobytem v Kasejclvicich a spádovém clbvodu, v souladu
č.561DOa4 Sb"škoiský zákan.ve znění pozdějŠÍchpředPisŮ.
s § 3.1odst.4
povinnost plnit"ákon
předskolni vzděláváni mají děti" které dosáhly do 31.8. 2021 pěti let

9. 2a21 dosáhn<lu nejméně 4 roku
věku a mají trvalý pcbyt ve spádovém obvodu města kasejovice.
3. Děti, které před začátkem školníhoroku od L.9 2O2' dosáhnou nejméně 3 roku
věku a maji trvalý pobi..t ve spádovém obvod1r rněsta Kasejovice.
4. Děti, které mají trv,aly pcrbyt mimo spádový obvod města Kasejovice" dle r'ěku
od nejstaršího.
5. Děti mladší( pokud již dokažíudržovat hygienu, nemají pleny.)Pouze po dohodě s
ředitelkou školy.

2. Děti, které před začátkem školrriho roku od

1

.

Doložerríuvedenýclr skutečnóstí je r. zajtuu zákonlrélro zi,stupce. Pokuii neprokáŽe nárok v sorrladu s kritériibude psuzován jako zákonnÝ zástupce na dalširn rnístě.
V Kasejovicích 7. 4. ZO2Í
projódnário a schváieno rra pedagogické

radě.
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