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 2021/2022 činí:
- ve třídě v Mládežnické 220, Litvínov – Hamr max. 20 dětí.
- ve třídě ve Sklářské 81, Litvínov – Hamr max. 16 dětí. i
O zařazení do třídy rozhoduje kolegium školy po přijetí dětí a uzavření smluv. Obě třídy mateřské školy
jsou věkově smíšené.
Pro účely přijímacího řízení do mateřské školy při Základní škole a mateřské škole Jeřabinka pro školní
rok 2021/2022 stanovuji následující kritéria:
Hodnotící kritéria přijímacího řízení:

1)
2)
3)
4)

dítě, které k 31. 8. 2021 dosáhne 5 let věku (povinné předškolní vzdělávání)
dítě s celotýdenní docházkou
dítě, které k 31. 8. 2021 dosáhne 3 let věku
zájem o waldorfskou pedagogiku a obeznámenost s jejími principy a metodami (podkladem mohou
být setkávání na besedách, slavnostech, dnech otevřených dveří a dalších akcích školy, aktivní
zapojení rodin apod.)

Hodnotící kritérium 4) může být řešeno s využitím nástrojů distanční komunikace.
Děti budou přijímány k předškolnímu vzdělávání na základě rozhodnutí přijímací komise přijatého
konsensuálním způsobem (tzn. dohodou všech členů přijímací komise). Není-li konsensu dosaženo,
rozhoduje o pořadí los.
Podmínky přijetí dítěte do mateřské školy:
 uzavření Smlouvy o poskytování předškolního vzdělávání
V Litvínově dne 21. dubna 2021
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Po vybudování nové přístavby mateřské školy ve Sklářské ulici č. 81, Litvínově – Hamru budou obě třídy
mateřské školy přestěhovány do nových prostor. Předpokládáme, že k tomu dojde v průběhu školního roku
2021/2022.
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