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Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává  Základní škola a Mateřská 
škola  Moravské  Knínice,   stanoví  následující  kritéria,  podle  kterých  bude 
postupovat  při  rozhodování  o  přijetí  dítěte  k předškolnímu  vzdělávání 
v mateřské škole: 

1. Trvalý pobyt dítěte v obci, v které mateřská škola sídlí nebo zaměstnaná 
matka u ZŠ a MŠ Moravské Knínice.

2. Dosažení  věku  dítěte  6  let  s  trvalým  pobytem  v  MK  s  celodenní 
docházkou v období od 1. září do 31. srpna následujícího kalendářního 
roku.

3. Celodenní docházka dítěte s trvalým pobytem v MK do mateřské školy.

4.  Dítě rodiče samoživitele s trvalým pobytem v MK.

5. V mateřské škole nebo v základní škole se již vzdělává starší sourozenec.

6. Dítě, které dovršilo věk 4 let – s celodenní docházkou s trvalým pobytem 
v MK.

7. Dítě, které dovršilo věk 3 let – s celodenní docházkou s trvalým pobytem 
v MK.

8. Matka dítěte je na mateřské dovolené s mladším sourozencem s trvalým 
pobytem v MK. 

9. Ke čtyřhodinové docházce může byt přijato dítě pouze z MK tehdy, jsou-
li umístěny děti s celodenní docházkou.

10. Jsou-li umístěny všechny děti z MK, může být přijato dítě podle kriterií 
mimo bydliště Moravské Knínice na dobu jednoho školního roku.

11. Děti mladší 3 let budou přijímány na zkušební dobu 3 měsíců.

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 11. 

V Moravských Knínicích dne 3.1. 2013

Mgr. Hana Burianová, ředitelka ZŠ a MŠ


