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Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání
pro školní rok 2020/2021
Ředitelka Mateřské školy v Třemošnici 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
maximální počet dětí, které lze přijmout.

I.
Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let.
II.
V souladu se školským zákonem bude přednostně přijato dítě, které do 31. 8. 2020
dosáhne nejméně třetího roku věku a má trvalý pobyt na území obce Třemošnice,
v případě cizinců místo pobytu*, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve
školském rejstříku. V případě, že se přihlásí více dětí než lze přijmout, bude pořadí
dětí sestaveno podle data narození dítěte a budou zohledněny věkově starší děti.
III.
Do mateřské školy může být přijato v případě volné kapacity i dítě, které nemá trvalý
pobyt na území obce Třemošnice. Pořadí dětí bude sestaveno podle data narození
dítěte a budou zohledněny věkově starší děti.
IV.
Dítě s trvalým pobytem na území obce Třemošnice má při přijetí vždy přednost před
dítětem, které nemá trvalý pobyt na území obce Třemošnice.
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* Upřednostnění se týká též 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.

