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V Radovesicích 10.

3. 2018

RoK

2018/2019

Ředitelka Mateřské školy stanovila lcritéria podle kterych bude postupovat při
rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. kritéria pro přijímání
dětí do
MŠse snažío předchtizení diskriminaci.
1.

Věková skupina @očítánok 31. 8. 20]8)
. předškoláci* šestiletí:500 bodů

.
.
.
.
.

předškoláci* pětiletí:500 bodů

čtyřletí:400bodů
tříletí:300 bodů
dvouletí:100 bodů
jednoletí:0 bodů

2.Trvalý pobyt DÍTĚTE v našem školském obvodu

.
.

ve školském obvodu:500 bodů
mimo školshý obvod: 5 bodů
3. kždodennídochazka dítěte

.
.

s celoderrrrí délkou pobytu: 4 bodů
s

půldenní délkou pobytu:

l

bod

4. Sourozenec

.

.

již navštěvuje UŠ@uae;i navštěvovat i po

nenavštěvuje mateřskou školu: l bod
5. Den věku dítěte v roce

.

1. 9. 2018): 2

body

zakaždý den k 3l. 8. 2018: 0.002 bodů

* povinný rok předškolního
vzdělává ní - se týkó: všech dětí, které do konce srpna
daného roku dosdhnlou věku pěti let, děti jsou síátnímiobčany českérepubliley

nebojiného členskéhostótu Evtopské unie a pobývají na územíčR déte než 90
dnů" dále se povinnost týkó i cizinců pobývajícíchv čR tvale nebo přechodně po

dobu delšínež 90 dnů, úěastníkůřízenío udělení mezinórodní ochrany

při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu
vzdělávání v mateřské škole bude
ředitelka či statutární zástupkyně ředitelky mateřské školy brát v úvahu počet
bodů
získaných za jednotlivá kritéria.
Děti přijaté od 1. 9. 2018 mohou nastoupit i před dosaženímvěku

ří let.

Na základě uvedených pravdiqich skutečnostív žádosti, budou každémudítěti
přiděleny body dle jednotlivých kritérií.přijímají se děti s bodovým ohodnocením
od
nejvyššíhodosaženého počtu bodů k nejnižšímu.v případě rovnósti bodů (shodnosti
posuzovaných kritérií)se přihlédne k věku dítěte s tim, z" budou upřednosiněny
děti
věkově starší.Pro školnírok 2018/2019.
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Lenka Čemá
Statutrirní zástupkyně ředitelky mateřské školy

