Základní škola a Mateřská škola Ludkovice, příspěvková organizace

Pravidla pro přijímání dětí do Mateřské školy Ludkovice pro školní
rok 2018/2019
Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Ludkovice, příspěvková organizace stanovila 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 podaných zákonnými zástupci dětí o přijetí k
předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro
mateřskou školu.

Podmínka pro přijetí:

dítě je řádně očkováno
dítě dovrší do 31.8.2018 minimálně dva roky 

Pro případ, že počet žádostí o přijetí převýší počet volných míst, stanovuje ředitelka
školy tato kritéria:
KRITERIA
1) Trvalý pobyt dítěte v příslušném školském obvodu dané MŠ
2)Bydliště dítěte v Ludkovicích
3)Věk dítěte – 5 let dosažených k 31.8.2018
- 4 roky dosažené k 31.8.2018
- 3 roky dosažené k 31.8.2018
- 2 roky dosažené k 31.8.2018

4)Sourozenec, který je v MŠ již přijatý a bude se v dané MŠ vzdělávat i
ve školním roce 2018/2019

4 body
2 body
4 body
3 body
2 body
1 bod
1 bod

POSTUP: - Každému žadateli (dítěti) budou přiděleny body za splněná kritéria.
- podle počtu přidělených bodů bude stanoveno pořadí žadatelů. U žadatelů se
shodným počtem bodů bude upřednostněn trvalý pobyt žadatele v Ludkovicích,
dále bude pořadí určeno losem.
 Dvouleté dítě, které má být přijato k předškolnímu vzdělávání, by mělo mít základní
hygienické a stravovací návyky (mateřská škola není vybavena nočníky, přebalovacími pulty,
apod.).
Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny pod registračním číslem žadatele
na
webových stránkách školy /www.zsmasludkovice.cz/ a vstupních dveřích
do budovy
mateřské školy. Poté si zákonný zástupce bude moci vyzvednout rozhodnutí o přijetí do MŠ.
Zákonný zástupce se ještě před vydáním rozhodnutí ve věci přijímacího řízení může seznámit
a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí po domluvě s ředitelkou školy.
V Ludkovicích 28.3.2018

Mgr. Viktorie Janečková
ředitelka školy

