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Základní škola, jejíž činnost vykonává Základní škola Mníšek pod Brdy, Komenského 420,
25210 rozhodla prostřednictvím své ředitelky a stanovila následující kritéria, podle kterych bude
postupovat při rozhodování o přijetí dětí do přípravného ročníku základní školy k plnění
povinného předškolního vzdělávání.

Podle § 47 odst. l. a2.zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzděláváni (dále jen školský zákon), ve znění pozdějších předpisů je přípravná třída základní
školy určena přednostně pro děti v posledním roce před zahájenim povinné školní docházky, u kterych
je předpokla d, že zaiazení do přípravné třídy r.yrovná jejich vývoj, a přednostně děti, kterym byl povolen
odklad povinné školní docházky. Maximální počet dětí přijatých do přípravné třídy je 15.

O za(azení žáků do přípravné třídy základní školy rozhoduje ředitel školy na žádost zákonného zástupce
dítěte a na základě písemného doporučení školského poradenského zaíizení a pediatra, které k žádosti
přiloží zákonný zástupce. Obsah vzděIáváni v přípravné třídě je součástí školního vzdělávacího
programu.

Povirrné předškolní vzdélávání se vztahuje na státní občany České republiky a na občany jiného
členského státu Evropské unie, kteří na územi České republiky pobývají déle než 90 dnů, Dále se

povinná předškolní docházka vztahuje najiné cizínce,kteříjsou oprávněni pobývat naúzemiČeské
republiky trvale, mají povolení k dlouhodobému pobytu nebo vízum s délkou pobytu nad 90 dnů a na

účastníky íizení o udělení mezinárodní ochrany.

Maximální počet žáků přijímaných do přípravné třídy základní školy stanoví ředitelka základní školy
podle ust. § l65 odst. 1 písm. a) školského zákona v platném znéní. Pro školní rok202112022 budou
přijati uchazeči, kteří splní předepsaná kritéria vypllfrzající z ust. § 36 odst. 7 školského zákona.

Do přípravné třídy Základni školy Mníšek pod Brdy, Komenského 420,252 10 se přijímají uchazeči
podle následujících kritérií:

1. Děti, které mají odklad povinné školní docházky a doloží písemné doporučení školského
poradenského zaíízení a pediatra,

2. děti s místem trvalého pobyu, v případě cizinců s místem pobytu, v Mníšku pod Brdy,
3. dále budou přijímány děti do vyčerpání kapacity 15 míst dle pořadí doručení podepsané žádosti.

Stanovení pořadí

Pořadí přijímanýchžákůje v souladu s pořadím jednotlivých kritérií. Nejprve se vyberou děti splňující kritérium
č, l, dále děti splňující kritérium č.2 atd. V případě, že počet uchazečů splňujících dané kritérium přesáhne

kapacitu přijímaných žáků, bude pořadí stanoveno1o5em, Třetí krrtérium bude využito v případě vysokého počtu
zájemců převyšujících počet 15.
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