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Kriteria pro přiiímání k předškolnímu vzd,élávání
pro školnírok Zo2o / 2021^, či. MŠtL/ 2o2o

Uvedená krlteria se použiiípři rozhodování o přijetí či nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro
školní rok2a2ol2o21v případě, že počet přijímaných dětí bude menšínež počet přijatých žádostí a
dítě splňuje podmínky pro přijetído mateřské školy.
Do mateřské školy se přijímajíděti ve věku zpravidla od 3 do 6 !et, nejdříve však od 2 let (§ 34 odst.
]. zákona č.56Ll20O4 Sb., školský zákon).

Děti se speciálními vzdělávacími potřebami (§ 16 zákona č.56I/2004 Sb.) budou přijaty na základě
písemnéhovyjádření poradenského zařízení, popřípadě také registrujícíholékaře.

Děti, na které se nevztahuje povinné předškolní vzdělávání, jsou přijímány pouze, pokud jsou

dodrženépodmínky stanovené dle § 50 zákona č.258|2OOO Sb., o ochraně zdraví (očkování).
Kriteria:
t. Věk dítěte, které do 3L. 8.2020 dovršilo/dovrší3 a více let
má místo trvalého pobytu nebo v případě cizinců-) místo
pobytu ve ško|skémobvodu mateřské školy.

a

30 bodů
2.

3.

4.

Věk dítěte s místem trvalého pobytu nebo v případě cizinců s
místem pobytu ve školském obvodu mateřské školy
neuvedené v bodu ]-.
v mateřské škole se bude zároveň vzdělávat sourozenec.

20 bodů
5 bodů

Věk dítěte s místem trvalého pobytu nebo v případě cizinců-}
místem pobytu v Poličce mimo školský obvod mateřské školy

5 a více let

10 bodů

k 31. 8. 2020

3 roky a více
2 rokv

8 bodů
5 bodů

3 roky a více

2 body

5. Věk dítěte s místem trvalého pobytu nebo v případě cizinců-'
místem pobytu mimo Poličku, Lezník, Modřec a Střítež
,.k31".8.2020

2 rokv

1 bod

Postup při hodnocení dle jednotIiuých kriterií:
žádostem se přidělí bodové hodnocení dle výše uvedené tabulky a určíse pořadí od nejvyššího
po nejnižšípočet bodů. Stanovíse bodová hranice pro přijetídle počtu přijímaných dětí.

-

V případě shodnosti bodů v úrovni stanovené bodové hranice podte data narození (od
nejstaršíhopo nejmladší) rozhodne o přijetídítěte
*ťrr1l3rti?}61i3řJťj"

los.

leL: 7? 4 725 52a

ť'iWž|*:
ředitelka školy

*)občanéEvropskéunieajejichrodinnípříslušnícimajípřístupkevzděláváníaškolskýmslužbámpodle§20zákonač.561/2004sb.zastejnýchpodmínek.
ostatníosoby
mají přístup k předškolnímu vzdělání za stejných podmínek jako občanéEvropské unie přístup, pokud mají právo pobytu na území Českérepubliky na dobu delŠÍneŽ 90
dnů, popřípadě pokud jsou osobami oprávněnými pobývat na území Českérepubliky za účelemsýzkumu, azylanty, osobami požívajícímidoplňkové ochrany, žadateli o
udělení mezinárodní ochrany nebo osobami požívajícímidočasné ochrany.

