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Při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu wzdělávání bude ředitelka
školy vždy přihlížet k zájmu dítěte a ke splnění podnínky stanovené § 50
zákona č. 258/2OOO Sb. O ochraně veřejného zdraví (přijímány budou děti,
které se podrobily stanoveným pravide-Iným očkovánim a děti, které mali
doklad, že jsou proti nákaze imunní, nebo se mohou očkování podrobit pro
trvalou kontraindikaci). Potvrzení dětského lékaře o povínném očkování
ditěte je nedilnou součástí žádosti o přijetí k předškolnimu vzděláváni.
Není povinné pro předškoláky.

V případě, že počet přihlášených dětí přesáhne počet, který lze přijmout,
bude ředitelka školy rozhodovat na základě těchto vyhlášených kritérií pro
přijímání dětí:

Zohlednění žádostí v pořad5-:

1. Přednostně budu přijímány děti v posledním roce před zahájením povinné
škol. docházky věetně dětí s odkladem školní docházky.

2. Děti podle věku - přednostně budou přijimány děti v pořadi od
nejstaršiho po nejmladší do počtu vofné kapacity školy, starší dítě má

přednost. Způsob bodování - počet bodů je dán počtem děti přihlášených
k zápisu v MŠ a seřazených sestupně od nejstaršiho po nelmladši
(nejstarši má nejvyšši počet bodů).

3. Potřeba speciá]-ní péče logopedické, a se speciálni vzděfávaci potřebou,
(vada zraku šilhavost a tupozrakost a integrace děti s různými vadami-
vady řeči a jiné)

4. V případě shodnosti posuzovaných kritérii budou při rozhodováni
uplatněna doplňuj íci kritéria:

trvalý pobyt ditěte v Aši
celodenní docházka (1 bod)

(10 bodů)

- sourozenci již pŤijatých dětí v MŠ (1 bod)

! ! ! O přijetí dítěte nerozhoduje datum podání ani pořadí podání žádosti ! ! !

oznámení uýs].edku,,zápisu": všlchni zákonní zástupci - žadatelé obdrži po vyhodnocení.,zápisu"
písemné rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte v určený den do vfastních rukou.

O přijet,í dítěte do speciáIní- tří-dy rozhodne ředitelka na základě písemného
wyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě ťaké regisťrujícího
prakťického lékaře pro dět,i a dorosť.

V Aši 2.5.202I Mgr. 01ga Taušnerová
ředitefka školy


