Základní škola a mateřská škola Dobrovice
Komenského 46
294 41 Dobrovice
Telefon: 326 398 338
e-mail: zsdobrovice@volny.cz

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
Ředitelka Základní školy a mateřské školy Dobrovice stanovila následující kritéria, podle
nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona
č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v
mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce
překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

I.
Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro
děti od 2 let. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého věku,
do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělání povinné, není-li stanoveno
jinak.
II.
Při přijímání dětí do mateřské školy vychází ředitelka školy z uvedených kritérií. Ve
výjimečných případech řeší žádosti o přijetí dítěte ředitelka individuálně.
1) Přednostní přijetí - dítě, které dosáhne věku 5 let k 31. 8. kalendářního roku, kdy
probíhá zápis a děti s odloženou školní docházkou
2) Děti s trvalým pobytem v Dobrovici, v jejích místních částech a spádových obcích,
seřazeny od nejstaršího k nejmladšímu
3) Děti, které nemají trvalý pobyt v Dobrovici, v jejích místních částech a ve spádových
obcích, seřazeny od nejstaršího k nejmladšímu
4) Doplňkové kritérium - ředitelka školy má právo při přijímání dětí přihlédnout k
důvodům hodným zvláštního zřetele (např. dítě samoživitele/samoživitelky; osiřelé
dítě; dítě, kterému v důsledku nepříznivé sociální situace hrozí sociální vyloučení; dítě
zaměstnance školy, apod.).

Seznam přijatých dětí pod přiděleným registračním číslem bude zveřejněn na veřejně
přístupném místě, tj. na webových stránkách školy, a to po dobu 15 dnů.

V Dobrovici 15. 4. 2020

Mgr. Iveta Sedláčková
ředitelka školy

