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Mateřská škola Hradčany, okres Brno-venkov, příspěvková organizace

Se sídlem: Tišnovská 19, 666 03 Hradčany
Datová schránka: du6tspr- 16

lČ:710O3622
Te l efo n : 549 4t52g6,7 7

66982LZ

Ředitelka Mateřské školy HRADČnruY (dále jen mateřská škola) stanovila následující kritéria, podle
ktených bude postupovat při rozhodování o přijetídítěte k předškolnímu vzdělávánív mateřské škole
v případech, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí o přijetí překročístanovenou
kapacitu (25 dětí) maximálního počtu dětípro mateřskou školu.

Při přijímání dětí do mateřské školy Hradčany se postupuje dle těchto kritérií:

1.

Dítě v posledním roce před zahájením školnídocházky a dítě s odkladem školnídocházky s trvalým
pobytem v Hraděanech, které nastoupí od 1,9 2020.

2.

Dítě s celodenní docházkou, které dosáhne 4 let věku nejpozději ke dni 31. 8.2020 a má trvalý
pobyt v Hradčanech.

3.

Dítě s celodenní docházkou, které dosáhne 3 let věku nejpozději ke dni 31. 8. 2020 a má trvalý
pobyt v Hradčanech.

4.

Sourozenec dítěte, které již do MŠdochází a bude dále docházet (na celodenní pobyt s pravidelnou
docházkou), hlásící se na celodenní pobyt s pravidelnou docházkou, které nastoupí od 1, 9. 2020 a
má trvalý pobyt v Hradčanech.

5"

Dítě přihlášené na polodenní pobyt, které nastoupí od

6.
7.

Dítězkritéria1-5s jiným nástupem, strvalým pobytemvHradčanech,

1

.

9. 2020, s trvalým pobytem v Hraděanech.

Pokud není naplněna kapacita MŠ,lze přijmout i díĚ z jiné obce dle výše uvedených kritériís jiným
trvalým pobytem,

Vysvětlivky:
V případě shodnosti posuzovaných kritériírozhoduje rok, měsíc a den narozenídítěte, s předností
staršíhodítěte.
Žádosti o přijetí, které nebudou předané v daném termínu, nebudou do přijímacího řízení
zařazeny (viz, Stanovení termínu, místa a doby pro podání žádosti o přijetí dětí k předškolnímu
vzdělávání pro následující školnírok),
Pokud se v mateřské škole uvolní místo (např. z důvodu změny bydliště dítěte, vyloučení,ze
zdravotních důvodů,...) v průběhu školního roku, ředitelka školy tuto skuteónost zveřejní na nástěnce
v MŠ,na vývěsce OÚ Hradčany a na webových stránkách. Vyhlásídoplňujícízápis
lce
,14-ti
budou mít
denní lhůtu na podáníŽádosti o přijetí dítěte do MŠ.Při rozhodování o
dítěte
k předškolnímu vzdělávánív mateřské škole postupuje ředitelka dle výšeslanpvených kri
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