KRITÉRIA PRO
PŘIJETÍ DĚTÍ
K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

na školní rok 2019/2020
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Břeclav, příspěvková organizace, Borkovany 49, 691 75
IČO:75024004
tel. 737418207
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K předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020 může být přijato maximálně 5 dětí
k celodennímu vzdělávání a 8 dětí k polodennímu vzdělávání do výše povoleného počtu dětí
v MŠ. V obou možnostech budou místa obsazena nejdříve dětmi s nárokem na přednostní
přijetí. O přijetí dítěte nerozhoduje pořadí podání žádosti.
V případě, že počet žadatelů je vyšší než počet volných míst v MŠ, postupuje ředitelka školy
v přijímání dětí podle následujících kritérií:

PRO PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ NA ŠKOLNÍ
ROK 2019/2020 JSOU ROZHODUJÍCÍ NÁSLEDUJÍCÍ KRITÉRIA:
Přednostní
přijetí dítěte
- ve

všech bodech je
rozhodující pořadí
podle data narození

1. dítě, které dosáhne 5 let věku k 31.8. 2019
(pro tyto děti je předškolní vzdělávání povinné)
2. dítě, které dosáhne 4 let věku k 31.8. 2019
3. dítě, které dosáhne 3 let věku k 31.8. 2019
(v souladu s ustanovením § 34 školského zákona)

Přijetí dítěte
do naplnění
kapacity MŠ

4. dítě mladší 3 let, které dovrší věku 3 let během školního roku
2019/2020 v pořadí podle data narození

Trvalý pobyt
dítěte*
Individuální
situace dítěte

5. trvalý pobyt v obci Borkovany

(dítě mladší 3 let, nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok)

6. sociální potřebnost dítěte
(např. dítě, kterému v důsledku nepříznivé sociální situace hrozí
sociální vyloučení, osiřelé dítě apod.)

* Upřednostnění se týká též dětí občanů Evropské unie či občanů třetích zemí, kteří mají hlášeno místo pobytu
na území obce. Občané třetích zemí jsou povinni doložit oprávnění k pobytu na území České republiky ve smyslu
ustanovení § 20 odst. 2 písm. d) školského zákona.

Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i mimo řádný zápis do MŠ, a to i během
školního roku, pokud to dovoluje kapacita MŠ.
V případě, že se na posledním postupovém místě k celodenní či polodenní docházce sejdou dvě a více dětí se
stejným datem narození, bude o jejich přijetí rozhodovat transparentní losování (za přítomnosti zákonných
zástupců dětí a ředitelky školy).

V Borkovanech 3.5. 2019

Mgr. Jitka Rousová
pověřená vedením školy

