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k předškolnímu vzdělávání

Ředitelka Základní školy a mateřské školy Neslovice, okres Brno - venkov, příspěvková organizace (dále
jen mateřská škola) stanoví následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí
dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případech, kdy počet žádostí podaných zákonnými
zástupci dětí o přijetí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu:

Kriteria pro přijímací řízení do mateřské školy
pro školní rok 2021/2022:
1/ K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti, které nejpozději
před 1. 9. 2021 dosáhnou tří let věku a které mají pobyt ve školském spádovém obvodu
mateřské školy Neslovice (Neslovice, Kratochvilka, Hlína)
(8 bodů)
2/ Bydliště v obci Neslovice, Hlína a Kratochvilka,
dovršení věku 3 let do do 31. 12. 2021
(7 bodů)
3/ Bydliště dítěte v obci Neslovice, Hlína a Kratochvilka,
dovršení věku 3 let do 31. 5. 2022
(6 bodů)
4 Délka docházky dítěte do mateřské školy - přednost má dítě s docházkou celodenní
(5bodů)
5/ Bydliště v obci Tetčice - v základní škole a mateřské škole Neslovice nebo na
odloučeném pracovišti Tetčice se vzdělává starší sourozenec
(3body)
6/ Bydliště v obci Tetčice
(2body)
7/ Bydliště v jiné obci než Neslovice, Kratochvilka, Hlína, Tetčice - v základní škole a
mateřské škole Neslovice nebo na odloučeném pracovišti Tetčice se vzdělává starší
sourozenec
(1 bod)

8/ Pomocné kritérium pro případ, že více dětí splňuje stejné kritérium, avšak
z kapacitních důvodů nemohou být přijaty všechny děti - pořadí umístění podle data
narození dítěte – postup výběru od nejstaršího dítěte k nejmladšímu.
Při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole bude ředitelka
mateřské školy brát v úvahu důležitost jednotlivých kritérií ve výše uvedeném pořadí
1) až 7), kritérium č.8) je kritérium pomocné a ředitelka ho použije v případech stejného
umístění pořadí uchazečů o předškolní vzdělávání dítěte. Získané body se sčítají a pořadí dětí
je dáno celkovým počtem bodů.
Pokud mají zájem o MŠ k 1. 9. 2021 děti mladší tří let, jsou zapsány do MŠ až od data
dovršení 3 let věku dítěte a fyzicky nastupují do MŠ až v měsíci dovršení tří let.
Všechny děti musí být před přijetím do MŠ zcela hygienicky samostatné a sociálně
vyspělé.
Pokud je přihláška o přijetí dítěte do MŠ podána po stanoveném termínu, jsou dle kriterií
přijímány děti rodičů, kteří přihlášku podali v řádném termínu.

V Neslovicích
23.února 2021

Mgr. Lenka Odehnalová
ředitelka MŠ Neslovice

