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Kritéria pro přijímání žáků k docházce do internátu
pro školní rok 2021/2022

Internát při Mateřské škole a základní škole Ivančice, p.o., se sídlem Široká 484/42, 664 91 Ivančice, je školské
ubytovací zařízení a má stanovenou kapacitu 33 ubytovaných..
Účel internátu:
Internát poskytuje dětem a žákům školy samostatně zřízené pro děti a žáky se zdravotním postižením ubytování a
výchovně vzdělávací činnost navazující na výchovně vzdělávací činnost mateřské školy, základní školy a základní
školy speciální a zajišťuje těmto dětem a žákům školní stravování.
Pro školní rok 2021/2022 jsou stanovena aktuální „Kritéria pro přijímání žáků k docházce do internátu pro školní
rok 2021/2022“. Žáci budou do internátu přijati na základě splnění níže uvedených kritérií. Ve všech bodech musí
být kritérium hodnoceno ANO. Důvodem je charakter zařízení – internát je školské nikoliv sociální zařízení.
Vzdělávání žáka
Kritérium
Předškolní vzdělávání
Základní vzdělávání
Střední vzdělávání

Rozhodnutí ANO nebo NE
ANO
ANO
NE

Hygienické návyky
Kritérium
Samostatné použití toalety – žák koná sám bez výzvy a
bez žádné dopomoci
Slovní dopomoc při užití toalety – slovní výzva a slovní
dopomoc dospělého (př. vezmi papír, utři se, obleč se
atd.)
Mírná dopomoc při použití toalety – úprava oblečení

Rozhodnutí ANO nebo NE
ANO

Střední dopomoc při použití toalety – čistota po
vykonání potřeby, umývání rukou, dooblékání oblečení a
úprava oblečení
Dopomoc při použití toalety – celková dopomoc při
použití toalety
Užívání plen

ANO u dětí v předškolním vzdělávání

ANO

ANO
NE u žáků v základním vzdělávání
NE
NE
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Sebeobsluha – svlékání a oblékání
Kritérium

Rozhodnutí ANO nebo NE

Samostatná příprava oblečení, oblékání, celková péče o
oděv –samostatně bez žádné dopomoci
Slovní dopomoc při oblékání a péči o oděv – slovní
výzvy pedagoga (dítě, žák koná vše samostatně)
Mírná dopomoc při oblékání a péči o oděv – úprava
oblečení
Střední dopomoc při oblékání a péči o oděv - dopomoc,
ale dítě vždy činnost samo dokončí a spolupracuje
(nazouvání obuvi, nasazování kalhot a dalších částí
oblečení, skládání oblečení atd.)
Dopomoc při oblékání, příprava oblečení, péče o oděv –
celková dopomoc dospělého při oblékání
Příprava oblečení, oblékání, dítě nezvládá samo, žák
nezvládá sám

ANO
ANO
ANO
ANO u dětí v předškolním vzdělávání
NE u žáků v základním vzdělávání
NE
NE

Sebeobsluha – stravování
Kritérium

Rozhodnutí ANO nebo NE

Samostatné pití, obsluha v jídelně, samostatná
konzumace jídla – žák vše zvládá sám, dítě samo
Slovní dopomoc při obsluze, konzumaci, pití formou
výzvy ze strany pedagoga – dítě, žák koná vše
samostatně
Mírná dopomoc při jídle – nakrájení, přinesení talíře,
nalití pití

ANO
ANO
ANO u dětí v předškolním vzdělávání
NE u žáků v základním vzdělávání

Pomoc při stravování – přinášení, odnášení jídla, krmení NE
dítěte, žáka, opakované vyzývání do jídla, úklid po jídle
Pracovní návyky
Kritérium

Rozhodnutí ANO nebo NE

Běžný úklid ve vlastním pokoji – ustlání postele,
urovnání vlastních věcí, podíl na službách ve
společných prostorách – úklid hraček, her po hraní
Spolupráce při úklidu ve vlastním pokoji – ustlání
postele, urovnání vlastních věcí, vlastních hraček po
hraní
Nezvládá úklid vlastní postele, vlastního pokoje,
nerovná si vlastní věci, nestará se o ně

ANO
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ANO u dětí v předškolním vzdělávání
NE u žáků v základním vzdělávání
NE

