Obec Rašovice, IČ 00236373
Rašovice 76, 285 04 Uhlířské Janovice
tel.: 327 543 429, 725021561, ou.rasovice@antee.cz

Kritéria k přijetí dětí pro školní rok 2020/2021 k docházce do
Mateřské školy Jindice
K předškolnímu vzdělávání do mateřské školy jejíž činnosti vykonává Mateřská škola
Jindice, Jindice 94, 285 04 Rašovice budou přijímány děti v tomto pořadí (do výše kapacity
MŠ):
1. Děti s trvalým pobytem (v případě cizinců děti s místem pobytu) ve školském
obvodu mateřské školy, které do 31.8.2020 dosáhnou nejméně třetího roku
věku – podle věku od nejstarších po nejmladší.
2. Děti s trvalým pobytem (v případě cizinců děti s místem pobytu) ve školském
obvodu mateřské školy, které do 31.12.2020 dosáhnou nejméně třetího roku
věku.
Školský obvod = „spádová mateřská škola“, Rašovice, Jindice, Mančice, Netušil

3. Děti s trvalým pobytem v jiných obcích, které do 31.12.2020 dosáhnou
nejméně třetího roku věku.
Pokud to umožní kapacita MŠ, lze přijmout i ostatní děti v průběhu celého školního
roku.
Cílem předškolního vzdělávání je výchova a vzdělávání, nikoliv „pouze“ péče o děti v době, kdy se
o něj nemohou postarat rodiče či jiné osoby. Dítě přijaté k předškolnímu vzdělávání musí být
způsobilé plnit požadavky, které jsou stanoveny rámcovým a školním vzdělávacím programem. Na
základě poznatků z pedagogiky a vývojové psychologie lze usuzovat, že čím je dítě starší, tím má
větší potřebu socializace a získávání nových vědomostí, dovedností a návyků, a je výše uvedené
požadavky schopno lépe plnit.
Podmínky přijetí dítěte mladšího tří let:
Dítě by mělo být přes den bez plen, dokázat si dojít na toaletu (nebo si o to alespoň říci). Umět
samo pít z hrnečku, jíst lžící. Schopno komunikovat s dospělými a sdělit jednoduché potřeby. Být
zvyklé na chůzi (doba vycházek s ostatními dětmi). V zájmu vlastního dítěte důkladně zvažte, zda je
dítě připravené na vstup do MŠ a zda škola bude v jeho věku přínosem.

V Jindicích 12.6.2020

Ing. Zbyšek Šaněk – starosta obce

