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KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ
k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy Vojkovice
O přijímání dětí do mateřské školy rozhoduje výhradně ředitelka školy.

Děti jsou přijímány k předškolnímu vzdělávání na základě stanovených kritérií. Přijímací
kritéria jsou stanovena ředitelkou školy v souladu s platnou legislativou a byla dána na
vědomí zřizovateli a ten k nim nemá žádné výhrady.
Přijato může být dítě, které je zdravé, má doporučení od dětského lékaře a má všechna povinná
očkování, ale pouze do maximální naplněnosti školy.
Stanovená kritéria:
1. Bydliště dítěte - trvalé bydliště dítěte je ve spádovém obvodě MŠ: Vojkovice, Dědibaby, Bukol,
Křivousy
2. Dítě je předškolního věku - dle zákona 561/2004 Sb., v platném znění – dítě v posledním roce
před nástupem do základní školy, s trvalým pobytem ve školském obvodě MŠ.
3. Věk dítěte - děti narozené nejpozději 30.9. – žádosti budou seřazeny dle věku dítěte s trvalým
pobytem ve školském obvodě MŠ od nejstaršího k nejmladšímu, děti jsou přijímány až do
naplnění stanovené kapacity školy od 3 let věku.
4. Ostatní děti bez trvalého bydliště na území spádového obvodu MŠ – pokud nebude kapacita
MŠ naplněna, lze přijmout i děti s jiným trvalým bydlištěm, přednostně děti v posledním roce
před nástupem do ZŠ; i tyto děti budou řazeny dle věku;
Informační servis pro žadatele:
❖ Děti se přednostně přijímají od 1. září, na základě řádně podané žádosti, která je podána v
době zápisu do mateřské školy. Zápis je vyhlašován v měsíci květnu, je vyhlašován formou
výzvy na webových stránkách školy a na dveřích školy, nejpozději tři týdny předem.
❖ V průběhu roku jsou děti přijímány pouze tehdy, pokud jsou volná místa nebo se z nějakého
důvodu v průběhu roku uvolní /dítě se odstěhuje, ze zdravotních důvodů ukončí docházku,../.

Nikdy nelze na základě nové žádosti o přijetí vyloučit z docházky do mateřské školy dítě již
přijaté a na jeho místo přijmout jiné.!!!
Ve Vojkovicích dne 10. 3. 2022
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