Vnitřní směrnice pro přijímání žádostí k předškolnímu vzdělávání
od školního roku 2022/2023 (Číslo jednací: MŠ/1/22)
Ředitelka Mateřské školy Blansko, Údolní 8, příspěvková organizace, 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, ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
v mateřské škole od školního roku 2022/23 v případě, kdy počet žádostí o přijetí
k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu
dětí pro mateřskou školu.
Školský obvod mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Blansko, Údolní 8,
příspěvková organizace tvoří:
ulice 9. května, Čapkova, Edvarda Beneše, Gellhornova, Hálkova, Husova, Jasanová, Na Pískách,
Nad Čertovkou, Nádraží, Nádražní, Na Vyhlídce, Nerudova, Pod Javory, Suchá, Sušilova, Údolní,
části města Klepačov, Lažánky, Skalní Mlýn.

Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání vychází ředitelka školy z kritérií
uvedených v následující tabulce.
Přednostně bude přijato dítě s vyšším celkovým hodnocením.
Kritérium – posuzují se obě kritéria současně
1. Trvalý pobyt na území města Blansko (tj. centrum včetně částí
města – Horní Lhota, Dolní Lhota, Češkovice, Obůrka, Těchov,
Žižlavice, Lažánky, Skalní Mlýn, Klepačov, Olešná)
ANO – ve spádovém obvodu školy
ANO – mimo spádový obvod školy
NE
2. Věk dítěte
dítě, které nejpozději k datu 31.08.2022 dosáhne nejméně 5 let věku
dítě narozené v období 01.09.2017 až 31.08.2018
dítě narozené v období 01.09.2018 až 31.08.2019
dítě narozené v období 01.09.2019 až 31.12.2019
dítě narozené v období 01.01.2020 až 31.08.2020

Počet bodů

25
15
0
16
15
14
2
0

V případě dosažení rovnosti bodů budou děti seřazeny postupně podle podpůrných kritérií tak,
že pokud nebude rozhodnuto podle prvního kritéria v řadě, posouzení se provede podle
následujícího kritéria a násl., až do konečného seřazení uchazečů:
1. dřívějšího data narození,
2. dle počátečního písmene příjmení dítěte v abecedním pořadí,
3. dle počátečního písmene prvního písmene křestního jména dítěte v abecedním
pořadí,
4. losem
V případě nedoložení povinné přílohy k žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání
(potvrzení lékaře o povinném očkování dítěte) se tyto děti řadí podle data narození
na poslední místa v pořadníku podaných žádostí k předškolnímu vzdělávání.

V Blansku dne 4. dubna 2022

Mgr. Miloslava Charvátová, ředitelka MŠ

