Kritéria
pro stanovení pořadí přijetí dětí do Mateřské školy Vrčeň, okres Plzeň – jih,
příspěvkové organizace na školní rok 2017-2018
I. Kritéria pro přijímání dětí s místem trvalého pobytu v příslušném školském
obvodu MŠ, které před 31. 8. 2017 dosáhnou nejméně čtvrtého roku věku
(přednostní přijetí) 1)
Trvalý pobyt dítěte
• místo trvalého pobytu dítěte ve školském obvodu MŠ : 100 bodů
• místo trvalého pobytu dítěte mimo školský obvod MŠ : 50 bodů
Věková skupina
• Pětiletí a starší: 180 bodů
• čtyřletí: 140 bodů
Docházka - čtyřletí
• čtyřletí s celodenní délkou pobytu: 20 bodů
• čtyřletí s půldenní délkou pobytu: 0 bodů

1)

Pozn: Výše uvedená kritéria se uplatní pouze pro děti, které do 31. 8. 2017 dosáhnou nejméně
čtvrtého roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, v
příslušném školském obvodu. Trvalý pobyt dítěte se vždy posuzuje ke dni vydání rozhodnutí.
Věk dítěte počítán k 31.8.2017. V případě nedostatečné kapacity se pořadí přijetí určí losováním
za účasti vedení školy a zástupce zřizovatele.

II. Kritéria pro přijímání ostatních dětí 2)
Věková skupina
•
•
•
•
•
•
•

sedmiletí: 260 bodů
šestiletí: 220 bodů
pětiletí: 180 bodů
čtyřletí: 140 bodů
tříletí, kteří dosáhnou věku 3 let do 31. 12. 2017: 100 bodů
dvouletí: 20 bodů
jednoletí: nepřijímáni

Trvalý pobyt (dítěte nebo alespoň 1 zákonného zástupce)
• trvalý pobyt na území obce, kde je umístěna MŠ: 50 bodů
• trvalý pobyt mimo obec: 20 bodů
Pozn: Body jsou započteny pouze za jednu z posuzovaných osob, tzn. body se u posuzovaných osob
nesčítají.
Docházka
• s celodenní délkou pobytu: 20 bodů
• s půldenní délkou pobytu: 0 bodů
Sourozenec
• již navštěvuje MŠ, kam podáváte přihlášku (bude ji navštěvovat i po 1. 9. 2017): 10 bodů
• nenavštěvuje mateřskou školu, kam podáváte přihlášku: 5 bodů
Den věku dítěte v roce
• za každý den k 31. 8. 2017: 0.02 bodu

2) Poznámky ke Kritériím pro přijímání ostatních dětí: Věk dítěte je počítán k 31. 8. 2017,
pokud není uvedeno jinak. V případě cizinců se místem trvalého pobytu rozumí místo
pobytu. Trvalý pobyt dítěte se vždy posuzuje ke dni vydání rozhodnutí.
Ve Vrčeni, dne 10. dubna 2017
Eva Beránková, ředitelka školy

