
Kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání
v Mateřské škole Jaselská354, Teplice

od školního roku 202312024

1. Reditelka Mateřské školy Jaselskí 354, Teplice ve spolupráci se zřizovatelem stanovila nrásledující
kritéria. podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 1ó5 odst. 2 písm. b)
zákona é. 56Ll2004 Sb. o předškolním, zákJadním, středním, vyšším odbomém a jiném vzdělávrání
(školsk} zákon), v platném zněni, o přijetí dítěte k předškolnímu vzděláváni v malďské škole
v případech, kdy poěet žrádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávrání v daném roce překfočí stánovenou
kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

2. Předškolní vzdělávrání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 le! nejdříve však pro děti
od 2 let. Pro děti, které dosáinou věku pěti let do 3 1. 8. 2023 včetně, je od počátku školního roku
202312024 do zahájení povinné školní dochrázky, pfudškolní vzdělávání povinné a bez ohledu na
bodové hodnocení budou přednosúně v souladu s ustanovením § 34 odsí 1 školského zákona
vždy přijaty.

3. Kritória pro přijetí:

Kritéria Bodové ohodno.ení

věk dítět€! §pádová oblast

dčli \, pos|edním roce přcd zahájením povinné školni do§hazk}-.

i§Jiclrž vzdě]áváni v MŠ.jc od 1. 9 202] povinné. s trvatým
pobytem ve školském spádovém obvodu - T€plicc stanovené

slalutlíŤnim měslem Teplice

20

dčtl, klcró před zatrájcnim školniho roku dovrši { let věku.
s trvalým pobytem ve školském spádovém obvodu 'r€plice

stanovené slatrllámint mčslcn Tcplice ]5

děti, keré před zahijoním školního roku dosiihnou 3 l€t věku.,
s hvalým pobytem ve školském spádovém obvodu - Tcplice

staíovené Stafuíáríírn městem T€plice I0

děli v poslednim roce přtd zahájenífi povinné školni dochiib,_
Jeji§hž vzděláváni v MŠ je od l, 9, 2023 povinné. s 

'aalýmpobytem milno T§plicc
5

děti mladši 3 let. kt§řé nejdéle k 3l. 08, 2023 dov.ši 2 let s trvalýrn
pob},tem ve školském Spádovént obvodu- Tcplicc stanoveré

slanllámim měst§m Teplice 2

Na záktadě uvedených píavalivých skut€čností v ádosti, budou každému dítěti přiděleny body dle
jednotliyých kriéril. Přijímají se děti s bodovým ohodnocenim od nejvyššlho k nejnižšlmu. V připadě
rovnosti bodů (shodnosti posuzovaných kŤitéřiD §e přihlédne k věku dítěte s tím, že budou upřednostněny
děti věkově starší. Pro školní rok 2023/2024 je předpokládaný počet volných mlst: 35.
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