KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ DÍTĚTE
DO MATEŘSKÉ ŠKOLY, VRANOV NAD DYJÍ, OKRES ZNOJMO, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021
Na základě Zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon), část druhá – Předškolní vzdělávání, § 34, odst. 1 – 7, stanovuje ředitelka Mateřské
školy, Vranov nad Dyjí, okres Znojmo, příspěvková organizace, se sídlem ve Vranově nad Dyjí, Zátiší 384, následující kritéria pro přijetí
dítěte do mateřské školy.
Dítě, které má být přijato k předškolnímu vzdělávání musí splňovat požadavky Zákona č. 258/2000 Sb. – tzn. musí být
řádně očkované, popř. má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.
Přednostně budou přijímány děti s odkladem PŠD (ty, které dovrší k 31.8.2020 věku 6 let) a děti předškolního věku, které
k 31.8.2020 dovrší věku 5 let a případy hodné zvláštního zřetele.
Pozn.: V případě dítěte, jemuž bude pro šk. rok 2019/2020 udělen odklad PŠD, je zapotřebí při Zápisu doložit také rozhodnutí ředitele příslušné ZŠ o
odložení PŠD.

Dále budou rozhodná tato kritéria:
 věk dítěte (doloženo rodným listem dítěte nebo jiným dokladem)
 dny docházky a délka pobytu (uvedeno v žádosti o přijetí)
 trvalý pobyt dítěte, popř. alespoň jednoho jeho zákonného zástupce (doloženo občanským průkazem dítěte, potvrzením
o trvalém pobytu dítěte, popř. občanským průkazem zákonného zástupce), popř. bydliště dítěte a jeho zák. zástupců
(doloženo nájemní smlouvou apod.)
Splnění kritérií bude hodnoceno body následovně:
1.

Věková skupina: (počítáno k 31. 8. 2020)
o předškoláci: 1600 bodů
o čtyř letí: 800 bodů
o tří letí: 400 bodů
o jedno a dvou letí: 0 bodů

Den věku dítěte v roce:
o za každý den k 31.8.2020: 0,5 bodu
2. Bydliště: (dítěte nebo alespoň 1 zákonného zástupce) (posuzováno ke dni vydání rozhodnutí)
o V městysi Vranov nad Dyjí: 400 bodů
o Mimo Vranov nad Dyjí: 0 bodů
3. Každodenní docházka dítěte:
o s celodenní délkou pobytu: 200 bodů
o s půldenní délkou pobytu: 0 bodů
4. Případy hodné zvláštního zřetele – mimo bodovací systém
Pozn: Do třídy běžného typu bude přijato při Zápisu pro školní rok 2020/2021 3 děti.

Termín podávání žádostí u ředitelky MŠ:
12. května 2020 v době od 10:00 do 12:00 hod
Tato kritéria byla zpřístupněna rodičům v době na úřední desce MŠ (včetně elektronické verze) od 5. 3. 2020 a v době konání zápisu.
Za MŠ Pavlína Velebová, ředitelka

