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Reditelka stanovila nasledující kritéria, podle kter}ch bude postupovat při roáodování o přijetí
dítěte k předškolnímu vzdělávani v případě, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí o
přijetí ve stanoveném termínu a době pro podání žáďosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání
v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu. (na
záúdadě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona é. 56112004 Sb., škols§ý zákon, ve znéru
pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.

Základní kritéria k přijímání dětí pro školní rok2020l2021

1. Povirrné předškolní vzděláváni pro děti spádové (rvalé bydliště v Příbrami), a dětí nespádových
při předložení nájemní smlouvy pro bydliště v Příbrami.

2. Děti spádové:
- č§řleté děti - od 1. 9. 2019
- tříleté děti - od,I.9.2020

3. Povinrré předškolní vzdělávání pro děti nespádové (nemají trvalé bydliště v Příbrami).

4. Děti spádové mladší ří let.

5. Děti nespádové:
- čtyřletó děti - od 1.9.2019
- fríleté děti - od 1.9.2020

6. Děti nespádové mladší ťí let.

Doplňující kritéria, podle kteých bude ředitelka školy postupovat v případě, kdy počet žádostí
překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu: 1) Sourozenci; trvalý
pobyt dítěte ve městě Příbram a jeho částech (spádová oblast) je: (Příbram I. * Příbram IX., Brod,
Bytíz, Jerusalem, Jesenice, Kozičín, Lazec, Orlov, Zavržice, Žežice)

Při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v MŠ bude ředitelka MŠ vycbžr:et zbrtérií zde
uvedených.
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Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole

Vvdal: Mateřská škola Klubíčko, Okružní200,26l 0l Příbram VII
Schválila: ředitelka školv PaedDr. Vladimíra Slavíková
Učinnost od 8.4.2020

V Příbrami dne 7 . dubna 2020


