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Kritéria pro přijímání dětí
k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole
K předškolnímu vzdělávání jsou přednostně přijímány děti, které před začátkem školního
roku dosáhnou pěti let věku a zároveň jsou přednostně přijímány děti, které před začátkem
školního roku dosáhnou čtyř let věku, které mají trvalé bydliště ve spádovém obvodu tvořeném
obcemi Zastávka a Babice u Rosic. Na tyto děti nebudou uplatňována následující kriteria.
V případě, kdy počet žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání podaných zákonnými
zástupci dětí překročí maximální počet dětí stanovený pro přijetí v mateřské škole, ředitel Základní
školy a Mateřské školy T. G. Masaryka Zastávka, příspěvková organizace použije následující
kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání:

1. trvalý pobyt dítěte v obci – k předškolnímu vzdělávání jsou přednostně přijímány děti
s trvalým pobytem ve spádovém obvodu (obec Babice u Rosic a obec Zastávka),
2. věk dítěte v době vydání rozhodnutí o přijetí (při uplatnění přednosti starších dětí),
3. termín nástupu dítěte do MŠ,
4. požadovaná délka a rozsah péče o dítě,
5. v mateřské škole se již vzdělává starší sourozenec.

Při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole bude ředitel školy brát
v úvahu důležitost jednotlivých kritérií ve výše uvedeném pořadí 1 až 5 viz Příloha Váha kritérií.
V případě rovnosti celkového počtu bodů bude rozhodovat vyšší počet bodů dosažený u
jednotlivých kriterií podle jejich důležitosti: Nejdříve se porovnají body u kriteria č. 1. V případě
jejich rovnosti se dále porovnají body u kriteria č. 2 atd.
V Zastávce 25. 8. 2017
Projednáno pedagogickou radou dne 28. 8. 2017
Tato směrnice nabývá účinnosti dne 1. 9. 2017

Ing. Zdeněk Strnad
ředitel školy

Příloha:

Váha jednotlivých kriterií pro přijetí byla stanovena následovně:
1. trvalý pobyt dítěte v obci – k předškolnímu vzdělávání jsou přednostně přijímány děti
s trvalým pobytem v obci Babice u Rosic nebo Zastávka
trvalý pobyt dítěte v obcích Zastávka nebo Babice u Rosic

70 bodů

trvalý pobyt dítěte v jiné obci než Babice u Rosic nebo Zastávka

0 bodů

2. věk dítěte v době vydání rozhodnutí o přijetí
Maximální počet bodů je určen počtem žádostí o přijetí. Děti jsou seřazeny dle věku od
nejstaršího po nejmladší. Body jsou přiděleny sestupně tak, že nejstarší obdrží maximální
počet bodů, nejmladší 1 bod.
3. termín nástupu dítěte do MŠ
k 1. 9. 2018

10 bodů

do 31. 12. 2018

5 bodů

po 31. 12. 2018

0 bodů

4. požadovaná délka a rozsah péče o dítě
celodenně denně

8 bodů

polodenně denně

4 body

méně

0 bodů

5. v mateřské škole se již vzdělává starší sourozenec
4 body

