M a t e ř s k á š k o l a L o u n y,
F ü g n e r o v a 1371,
příspěvková organizace
Č.j.: ŘMŠ-

/2018/

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok
2018/2019
Ředitelka Mateřské školy Louny, Fügnerova 1371, příspěvková organizace stanovuje
následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte
k předškolnímu vzdělávání v případech, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí
překročí kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.
Předškolní vzdělávání se organizuje v souladu s § 34 odst.1 Školského zákona pro děti ve
věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let.
Předškolní vzdělávání je povinné pro děti, které dovrší 5 let k 31.8.2018.
1. Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a děti s odkladem
povinné školní docházky, které mají místo trvalého pobytu v příslušném školském
obvodu mateřské školy (viz příloha č.1).
2. Děti narozené do 31.8.2014 s trvalým pobytem v příslušném školském obvodu
mateřské školy.
3. Děti narozené do 31.8.2015 s trvalým pobytem v příslušném školském obvodu
mateřské školy.
4. Děti, které mají trvalé bydliště na území zřizovatele mateřské školy a mateřskou školu
již navštěvuje starší sourozenec.
5. Děti, které mají trvalé bydliště na území zřizovatele mateřské školy, budou přijímány
dle věku v sestupném pořadí (upřednostnění staršího dítěte před mladším).
6. Děti, které nemají trvalé bydliště na území zřizovatele mateřské školy, budou
přijímány dle věku v sestupném pořadí (upřednostnění staršího dítěte před mladším).
O přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitelka školy ve správním řízení.
Při rozhodování o přijetí k předškolnímu vzdělávání bude ředitelka školy brát v úvahu důležitost jednotlivých
kritérií ve výše uvedeném sestupném pořadí.
Předpokládaný počet přijatých dětí pro školní rok 2018/2019 je 19.
Seznam přijatých dětí bude pod registračními čísly vyvěšen na hlavní nástěnce MŠ a na www.msfugnerova.cz po
dobu 15 dní, zákonní zástupci nepřijatých uchazečů budou obesláni rozhodnutím o nepřijetí poštou (do vlastních
rukou).
Školský obvod mateřské školy je stanoven Obecně závaznou vyhláškou č.1/2017 vydanou MÚ Louny.
Mgr. Olga Krátká, DiS.
ředitelka školy
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