Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání
v Mateřské škole Míček, Galašova 1747, Hranice
na školní rok 2021/2022
Na základě § 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a
jiném vzdělávání ( školský zákon), v platném znění, stanovuje ředitelka mateřské škola Míček,
Galašova 1747, Hranice, kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání. Dle těchto kritérií bude
postupováno v případech, kdy počet dětí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, podaných
zákonnými zástupci dětí, překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.
Počínaje dnem 1.9. 2017 je předškolní vzdělávání povinné pro děti , které před datem 1.9. 2020
dosáhly pěti let a více a dosud nezahájily povinnou školní docházku. Z tohoto důvodu budou
tyto děti s trvalým pobytem v obvodu ( tzv. spádový obvod):
Hranice I- Město: Galašova, Na Hrázi, Tovačovského, Dvořákovo stromořadí, Smetanovo
nábřeží , Hřbitovní, Partyzánská, E. Krásnohorské, Teplická, B. Němcové, Olbrachtova,
Jurikova, Švermova, Dobrovského, Komenského, Jungmannova, Motošín, Za Lokálkou,
Nádražní, Jiřího z Poděbrad, Jaselská, přijaty bez výhrad
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Kritérium
Dítě, které k 31.8. 2021 dovršilo 4 roky s trvalým pobytem v Hranicích ve spádovém
obvodu MŠ Míček
Ditě, které k 31.8. 2021 dovršilo 3 roky s trvalým pobytem v Hranicích ve spádovém
obvodu MŠ Míček
Dítě, které k 31.8. 2021 dovršilo 5 let s trvalým pobytem v Hranicích a integrovaných
obcích, jiný spádový obvod určený MŠ Míček
Dítě, které k 31.8. 2021 dovršilo 4 roky s trvalým pobytem v Hranicích a
integrovaných obcích , jiný spádový obvod určený pro MŠ Míček
Dítě, které k 31.8. 2021 dovršilo 3 roky s trvalým pobytem v Hranicích a
integrovaných obcích, jiný spádový obvod určený pro MŠ Míček
Dítě, jehož sourozenec ve školním roce 2021/2022 již dochází do MŠ Míček
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Doplňující kritérium
Pokud nebude naplněna kapacita MŠ dle kritérií dětmi s trvalým pobytem v Hranicích, včetně integrovaných
obcí, mohou být přijaty i děti s jiným trvalým pobytem. Pořadí těchto dětí se řídí dle data narození od
nejstaršího k nejmladšímu.
Při přijímání dětí do mateřské školy vychází ředitelka z kritérií, uvedených v tabulce. Přednostně bude přijato
dítě s vyšším celkovým hodnocením, při bodové shodě bude rozhodovat datum narození dítěte. Při shodném
ohodnocení a datu narození ( starší má přednost před mladším) rozhoduje abecední pořadí.
K rozhodování budou zařazeny správně a úplně vyplněné Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. Do
MŠ může být přijato pouze dítě, které se podrobilo stanoveným, pravidelným očkováním, má doklad , že je proti
nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci a tuto skutečnost prokáže ředitelce
školy. Výjimka platí pro děti, které plní povinné vzdělávání v mateřské škole.
Poznámka: mezi integrované obce patří: Drahotuše, Lhotka, Rybáře, Slavíč, Uhřínov, Valšovice, Velká
V Hranicích : 31.3.2020

Naděžda Hájková, ředitelka MŠ

