
Přijímací řízení do mateřské školy v Základní škole a
Mateřské škole Ghotoviny, okres Tábor

Ředitel Zák|adni školy a Mateřské školy Chotoviny, okres Tábor stanovil následující kritéria, podle nichŽ bude

postupovat při roáodováni na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona ě. 56112004 Sb., o předškolním,

základnim,středním, vyšším odbomém a jiném vzdéláváni(školslcý zákon), ve mění pozdějších předpisŮ, o přijetí

dítěte k předškolnímu vzdělávárrí v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnimu vzďéláváni
v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

L
Termín pro podiání žádosti pro přijetí je 2. a 3. 5.20lg od 14:00 do 17:00 v kanceláři zástlpce ředitele pro MŠ
v budově Lipová 158. Přineste s sebou: rodný list dítěte, občanský průkaz, potvrzení o očkování dítěte podle § 50

zákonač.258l2000 Sb. nebo potvzený evidenční list od ošetfujícího lékaře dítěte a další materiály, za které chtějí

žadatelé získat body dle kritérií. Přijato bude maximá|ně 30 dětí.

il.
Předškolní vzděláváni se poskytuje dětem ve věku zpravidla od 3 letaždo začátkupovinné školní docházky.

ilL
Pfijato bude pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním (příp. má doklad, že je proti

nákaze imunní nebo se nemůže očkovaní podrobit pro trvalou konfiaindikacD - § 50 zékona č. 258/2000 Sb., o

ochraně veřejného zdravía o změně někte4ých souvisejících zákonů, ve zrění pozdějších předpisů. Neplatí pro
žáky v posledním roce předškolní docházky. Přijato bude dítě, které má sociální vyspělost dítěte (dítě dodrŽuje

základnihygienu po celou dobu pobytu v MŠ, tzr. i při spaní a je schopné vlastní obsluhy při jídle).

IV.
Do mateřské školy se přednostně přijímají děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně řetího roku
věku, pokud mají místo trvalého pobytu, v pfipadě cizinců místo pobytu, v příslušném školském obvodu, a to do

v,ýše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejsříku.

v.
Při přijímání dětí do mateřské školy ředitel určuje pořadí pomocí kritérií, uvedených v následující tabulce.
Přednostrrě bude přijato dítě s vyšším bodovým hodnocením (součtem).

Pozn.: Děti mladší 2 let nelze přijmout §34 odst. I) zákona 56l/04 Sb.

vI.
V případě rormosti bodů (součtu):

A/ TrvalÝ pobvt dítěte Body

trvalý pobyt ve spádové oblasti (působnost oú chotoviny, Jedlany, Nemyšl, sudoměřice u Tábora) 5

trvalý oobvt mimo soádovou oblast

B/ Věk dítěte

5 let dosaženék 31.8.2019 5

4 rokv dosažené k 31,8,2019 4

3 rokv dosažené k 31.8.2019 J

2 roky dosažené k 31.8.2019 2


