Základní škola a mateřská škola Jeřabinka
pracující na principech waldorfské pedagogiky

Kritéria a podmínky pro přijímání dětí do mateřské školy
Základní školy a mateřské školy Jeřabinka
Aktuální kapacita tříd mateřské školy pro školní rok 2020/2021 činí:
- ve třídě v Mládežnické 220, Litvínov – Hamr max. 20 dětí.
- ve třídě ve Sklářské 81, Litvínov – Hamr max. 16 dětí.
Obě třídy mateřské školy jsou věkově smíšené.
Pro účely přijímacího řízení do mateřské školy při Základní škole a mateřské škole Jeřabinka pro školní
rok 2020/2021 stanovuji následující kritéria:
Přijímací proces obsahuje strukturovaný přijímací rozhovor se zákonnými zástupci a popřípadě
dítětem, v rozsahu 20-ti minut. Rozhovor se zaměřuje na:
A) motivace k výběru naší školy
B) posouzení zralosti dítěte pro vstup do mateřské školy.
Přijímací rozhovor provádí přijímací komise jmenovaná ředitelkou školy. Přijímací komise má tři členy,
z nichž jeden je jmenován předsedou komise. Přijímací rozhovor s jedním uchazečem hodnotí vždy
všichni tři členové přijímací komise.
Hodnotící kritéria přijímacího řízení:

1) rozhovor se zákonnými zástupci dítěte (dítě, jehož zákonní zástupci sdílí waldorfský pedagogický a
výchovný přístup. Zájem o waldorfskou pedagogiku a obeznámenost s principy, metodami
waldorfské pedagogiky. Podkladem bude rozhovor se zákonnými zástupci, případně jimi vyplněný
dotazník.):
50 %
0-50 bodů
2) dítě s celodenní a celotýdenní docházkou:
30 %
0-30 bodů
3) přítomnost dítěte u zápisu - posouzení zralosti dítěte:
10 %
0-10 bodů
4) dítě, které k 31. 8. 2020 dosáhne 3 let věku:
10 %
0-10 bodů
Celkový nejvyšší možný počet získaných bodů je 100.
Podmínkou přijetí k předškolnímu vzdělávání je dosažení celkem alespoň 55 bodů.
Děti budou přijímány k předškolnímu vzdělávání v pořadí podle získaného počtu bodů.
Při rovnosti bodů rozhoduje o pořadí počet bodů získaných podle prvního kritéria přijímacího řízení
(tzn. rozhovor se zákonnými zástupci).
Pokud i pak budou mít uchazeči stejný počet bodů, rozhoduje o jejich přijetí či nepřijetí na školu, a tedy
o pořadí, přijímací komise konsensuálním způsobem (tzn. dohodou všech členů přijímací komise, která
uchazeče přijímala). Není-li konsensu dosaženo, rozhoduje o pořadí ředitel školy.
Podmínky přijetí dítěte do základní školy:
 uzavření Smlouvy o poskytování předškolního vzdělávání
 umístění dítěte dle výsledků hodnocení průběhu zápisu
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