Č.j.: ms.16/2013
V Podolí 9.4.2013

Kritéria přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání
do mateřské školy Podolí na šk. rok 2013-2014
Dítě, které má k 1. 9. 2014 nastoupit k povinnému základnímu vzdělávání,
poslední rok před zahájením povinné školní docházky, je přijímáno přednostně
před všemi dětmi bez bodování.
1. Trvalé bydliště na území obce Podolí. (2 body dítě, 2 body rodiče)
2. Děti zaměstnaných rodičů. Zaměstnání rodičů potvrzuje razítko
zaměstnavatele s datem nástupu do zaměstnání. (1 bod otec, 1 bod matka)
3. Děti zapsané na pravidelnou docházku. (1 bod)
4. Děti zaměstnanců ZŠ a MŠ Podolí. (1 bod)
5. Děti, které zahájí docházku do MŠ od září příslušného kalendářního roku.
(1 bod)
6. Při shodném počtu bodů určuje pořadí datum narození dítěte
– starší je upřednostněno před mladším.
7. Děti na nepravidelnou docházku docházející dle zákona
č.204/2005 Sb., (děti na nanejvýš 4 hodiny denně zakládající
nárok na rodičovský příspěvek) se přijímají jen v případě
nepokrytí kapacity MŠ a dále dle stanoveného data skutečného
nástupu do MŠ na docházku celodenní. Jde o děti, které
dovršily věku 3 let a rodiče pobírají rodičovský příspěvek.
Naše mateřská škola si stanovila pro tyto děti čas od 8.30 hodin do 12.30 hodin.
Děti, které nedovršily věku 3 let naše MŠ nepřijímá.
Zákon o předškolním, základním, středním vyšším odborném a jiném vzdělávání
561/2004 Sb., Ředitelka ZŠ a MŠ rozhoduje o přijetí dítěte do mateřské školy, případně
o stanovení zkušebního pobytu dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce.
Poznámky:
Za děti v posledním předškolním ročníku se pro školní rok 2013/2014 považují děti:
✔ děti, které v době od 1.září 2013 do 31.srpna 2014 dovrší věku 6 let nebo v době
od 1.září 2013 do 31.srpna 2014 dovrší věku nejvýše 8 let a mají rozhodnutím
ředitele základní školy odloženou povinnou školní docházku.
✔ Evidenční list dítěte, vydaný při zápisu do MŠ, vyplněný a potvrzený od lékaře
a zaměstnavatele, je třeba vrátit do MŠ do 3.5.2013. Nedodaný E.L. v termínu se
považuje za zrušení žádosti o přijetí.
Rozhodnutí o přijetí – nepřijetí si vyzvedněte proti podpisu 15.5.2013
Miroslava Lípová
zástupkyně řed. školy

Mgr. Jana Pytelová
řed. ZŠ a MŠ Podolí

Č.j.: ms.6/2014
V Podolí 13.3.2014

Kritéria přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání
do mateřské školy Podolí na šk. rok 2014-2015
Dítě, které má k 1.9. 2015 nastoupit k povinnému základnímu vzdělávání,
poslední rok před zahájením povinné školní docházky, je přijímáno přednostně
před všemi dětmi bez bodování.
1. Trvalé bydliště na území obce Podolí. (2 body dítě, 2 body rodiče)
2. Věk dítěte – starší dítě je upřednostněno před dítětem mladším
Zákon o předškolním, základním, středním vyšším odborném a jiném vzdělávání
561/2004 Sb., Ředitelka ZŠ a MŠ rozhoduje o přijetí dítěte do mateřské školy, případně
o stanovení zkušebního pobytu dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce.
Poznámky:
Za děti v posledním předškolním ročníku se pro školní rok 2014/2015 považují děti:
✔ děti, které v době od 1.září 2014 do 31.srpna 2015 dovrší věku 6 let nebo v době
od 1.září 2014 do 31.srpna 2015 dovrší věku nejvýše 8 let a mají rozhodnutím
ředitele základní školy odloženou povinnou školní docházku.
✔ Evidenční list dítěte, vydaný při zápisu do MŠ, vyplněný a potvrzený od lékaře
a zaměstnavatele, je třeba vrátit do MŠ do 5.5.2014. Nedodaný E.L. v termínu se
považuje za zrušení žádosti o přijetí.
Rozhodnutí o přijetí – nepřijetí si vyzvedněte proti podpisu 20.5.2014

Miroslava Lípová
zástupkyně řed. školy

Mgr. Jana Pytelová
řed. ZŠ a MŠ Podolí

Č.j.: ms.6/2015
V Podolí 13.3.2015

Kritéria přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání
do mateřské školy Podolí na šk. rok 2015-2016
Dítě, které má k 1.9.2016 nastoupit k povinnému základnímu vzdělávání,
poslední rok před zahájením povinné školní docházky, je přijímáno přednostně
před všemi dětmi bez bodování.
1. Trvalé bydliště na území obce Podolí. (2 body dítě, 2 body rodiče)
2. Věk dítěte – starší dítě je upřednostněno před dítětem mladším
Zákon o předškolním, základním, středním vyšším odborném a jiném vzdělávání
561/2004 Sb., Ředitelka ZŠ a MŠ rozhoduje o přijetí dítěte do mateřské školy, případně
o stanovení zkušebního pobytu dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce.
Poznámky:
Za děti v posledním předškolním ročníku se pro školní rok 2015/2016 považují děti:
✔ děti, které v době od 1.září 2015 do 31.srpna 2016 dovrší věku 6 let nebo v době
od 1.září 2015 do 31.srpna 2016 dovrší věku nejvýše 8 let a mají rozhodnutím
ředitele základní školy odloženou povinnou školní docházku.
✔ Evidenční list dítěte, vydaný při zápisu do MŠ, vyplněný a potvrzený od lékaře
a zaměstnavatele, je třeba vrátit do MŠ do 30.4.2014. Nedodaný E.L. v termínu
se považuje za zrušení žádosti o přijetí.
Rozhodnutí o přijetí – nepřijetí si vyzvedněte proti podpisu 20.5.2015
Miroslava Lípová
zástupkyně řed. školy

Mgr. Jana Pytelová
řed. ZŠ a MŠ Podolí

Základní škola a Mateřská škola Podolí, příspěvková organizace
Podolí č.p. 23, 664 03, IČ: 70997152
tel. ZŠ 544247621, 725 111 624; MŠ 544247204, 725111634;
e-mail: zsmspodoli@gmail.com, MSPodoliuBrna@seznam.cz

Č.j.: ms.15/2016
V Podolí 1.2.2016

Kritéria přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání
do mateřské školy Podolí na šk. rok 2016-2017
Dítě, které má k 1. 9. 2017 nastoupit k povinnému základnímu vzdělávání,
poslední rok před zahájením povinné školní docházky, je přijímáno přednostně
před všemi dětmi bez bodování.
1. Trvalé bydliště na území obce Podolí. (1 bod)
2. Nástup k 1.9. 2016 (1 bod)
3. Věk dítěte - starší dítě je upřednostněno před dítětem mladším
Zákon o předškolním, základním, středním vyšším odborném a jiném vzdělávání
561/2004 Sb., Ředitelka ZŠ a MŠ rozhoduje o přijetí dítěte do mateřské školy, případně
o stanovení zkušebního pobytu dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce.
Poznámky:
Za děti v posledním předškolním ročníku se pro školní rok 2016/2017 považují děti:
✔

děti, které v době od 1. září 2016 do 31. srpna 2017 dovrší věku 6 let nebo
v době od 1. září 2016 do 31. srpna 2017 dovrší věku nejvýše 8 let a mají
rozhodnutím ředitele základní školy odloženou povinnou školní docházku.

✔

Evidenční list dítěte, vydaný při zápisu do MŠ, vyplněný a potvrzený od lékaře,
je třeba vrátit do MŠ do 29. 4. 2016. Nedodaný E. L. v termínu se považuje za
zrušení žádosti o přijetí.
Rozhodnutí o přijetí – nepřijetí si vyzvedněte proti podpisu dne 20. 5. 2016

Miroslava Lípová
zástupkyně řed. školy

Mgr. Jana Pytelová
řed. ZŠ a MŠ Podolí

Základní škola a Mateřská škola Podolí, příspěvková organizace
Podolí č.p. 23, 664 03, IČ: 70997152
tel. ZŠ 544247621, 725 111 624; MŠ 544247204, 725111634;
e-mail: zsmspodoli@gmail.com, MSPodoliuBrna@seznam.cz

Č.j.: ms.42/2017
V Podolí 23.2. 2017

Kritéria přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání
do mateřské školy Podolí na šk. rok 2017-2018
Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku
věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání
povinné. Toto dítě je přijímáno přednostně před všemi dětmi bez bodování.
1. Trvalé bydliště na území obce Podolí - 1 bod
2. Nástup k 1.září 2017 - 1 bod
3. Věk dítěte - starší dítě je upřednostněno před dítětem mladším
Zákon o předškolním, základním, středním vyšším odborném a jiném vzdělávání
561/2004 Sb., Ředitelka ZŠ a MŠ rozhoduje o přijetí dítěte do mateřské školy, případně
o stanovení zkušebního pobytu dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce.
Poznámky:
Za děti v posledním předškolním ročníku se pro školní rok 2017/2018 považují děti:
✔

děti, které v době od 1. září 2017 do 31. srpna 2018 dovrší věku 6 let nebo
v době od 1. září 2017 do 31. srpna 2018 dovrší věku nejvýše 8 let a mají
rozhodnutím ředitele základní školy odloženou povinnou školní docházku.

✔

Evidenční list dítěte, vydaný při zápisu do MŠ, vyplněný a potvrzený od lékaře,
je třeba vrátit do MŠ do 12.5. 2017. Nedodaný E. L. v termínu se považuje
za zrušení žádosti o přijetí.
Rozhodnutí o přijetí – nepřijetí si vyzvedněte proti podpisu dne 2.6.2017.

Miroslava Lípová
zástupkyně řed. školy

Mgr. Jana Pytelová
řed. ZŠ a MŠ Podolí

Základní škola a Mateřská škola Podolí, příspěvková organizace
Podolí č.p. 23, 664 03, IČ: 70997152

tel. ZŠ 544247621, 725 111 624; MŠ 544247204, 725111634;
e-mail: zsmspodoli@gmail.com, MSPodoliuBrna@seznam.cz

Č.j.: ms 53 /2018
V Podolí 20.3. 2018

Kritéria přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání
do mateřské školy Podolí na školní rok 2018-2019
Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého
roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní
vzdělávání povinné. Toto dítě je přijímáno přednostně před všemi dětmi.
1. Trvalé bydliště – 1 bod
2. Děti starší 3 let k 1.9.2018 s trvalým pobytem na území obce Podolí –
3. Nástup k 1.9.2018 – 1 bod
4. Děti zaměstnanců Základní školy a Mateřské školy Podolí – 1 bod
5. Dodání Evidenčního listu v řádném termínu – 1 bod
6. Věk dítěte – starší je upřednostněno před dítětem mladším

1bod

Zákon o předškolním, základním, středním vyšším odborném a jiném vzdělávání
561/2004 Sb., Ředitelka ZŠ a MŠ rozhoduje o přijetí dítěte do mateřské školy, případně
o stanovení zkušebního pobytu dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce.
Poznámky:
Za děti v posledním předškolním ročníku se pro školní rok 2018/2019 považují děti:
✔

děti, které v době od 1. září 2018 do 31. srpna 2019 dovrší věku 6 let nebo
v době od 1. září 2018 do 31. srpna 2019 dovrší věku nejvýše 8 let a mají
rozhodnutím ředitele základní školy odloženou povinnou školní docházku.

✔

Evidenční list dítěte, vydaný při zápisu do MŠ, vyplněný a potvrzený od lékaře,
je třeba vrátit do MŠ do 11.5. 2018. Nedodaný E. L. v termínu se považuje
za zrušení žádosti o přijetí.
Rozhodnutí o přijetí – nepřijetí si vyzvedněte proti podpisu dne 4.6. 2018.

Markéta Šmerdová
zástupkyně řed. školy

Mgr. Jana Pytelová
řed. ZŠ a MŠ Podolí

