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Vnitřní směrnice o přijímání dětí do mateřské školy pro školní rok
2018/19

I.
Úvodní preambule

Na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolní, základním, středním, vyšším odborném a

jiném vzdělávání (školský zákon) s pozdějšími změnami,  § 34, vydávám tuto směrnici,  ve

které stanovuji kritéria pro přijímání dětí do mateřské školy, které nesmějí odporovat § 2 odst.

1 školského zákona.

II.
Kritéria pro přijímání dětí do mateřské školy

1. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do

zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné.

2. Od 1. 9. 2018 se  přednostně  přijímají děti, které dosáhnou před začátkem školního roku

třetího roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu v příslušném školním obvodu do naplně-

ní kapacity.

3. Ostatní děti s trvalým pobytem v příslušném školním obvodu.

4. Děti s jiným trvalým pobytem.

III.
Celkový počet dětí ve třídě

Třída  mateřské  školy  se  naplňuje  do  počtu  24 dětí.  Zřizovatel  mateřské  školy  může tuto

kapacitu na žádost ředitele upravit o + 4 děti, tj. na 28 dětí.

Od 1. 9. 2018 může pokračovat detašované pracoviště v budově ZŠ v místnostech ŠD na 1,5 h

denně pro žáky předškolního věku, čímž se kapacita na základě rozhodnutí KÚ KhK, odboru

školství, zvyšuje na 35. 

Pokud počet zapsaných dětí nepřesáhne 28, bude zřízena pouze jedna třída.

IV.
Zrušovací část
Touto vnitřní směrnicí zrušuji Vnitřní směrnici o přijímání dětí do mateřské školy ze dne 1. 9.
2016.
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V.
Účinnost
Účinnost vnitřní směrnice je platná dnem vydání.

V Mostku, dne 1. 9. 2017                                                    Mgr. Miroslav Lebeda, ředitel, v. r.
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