Základní škola a mateřská škola Cejle,
příspěvková organizace
Cejle 116, 588 51 Batelov
zsams.cejle.cz

Kritéria přijetí
p
do MŠ Cejle
1. Přijímání dětí do zařízení předškolní
ředškolní výchovy
•

Děti jsou přijímány na základěě žádosti zákonných zástupc
zástupců o přijetí do MŠ
a) v termínu stanoveném předškolním
edškolním za
zařízením
b) v průběhu školního roku

Přijímání dětí se řídí
ídí podle schválených kritérií.
kritérií Trvalý pobyt dítěte
te se vždy posuzuje ke dni vydání rozhodnutí.
Věk dítěte počítán k 31. 8. aktuálního roku.
roku Trvalý pobyt se prokazuje předložením občanského
čanského pr
průkazu alespoň
jednoho zákonného zástupce, ve kterém má uveden
uv
trvalý pobyt v příslušném
íslušném školském obvodu MŠ nebo potvrzením
z ohlašovny trvalého pobytu.
V případě nedostatečné kapacity se pořadí
řadí ppřijetí určí losováním za účasti
asti vedení školy a zástupce zzřizovatele.
V případě bodové rovnosti určí pořadí
adí ředitelka školy s přihlédnutím k důvodům
m hodným zvláštního zzřetele (např. dítě
samoživitele/samoživitelky; osiřelé dítě;
ě; dít
dítě, kterému v důsledku nepříznivé
íznivé sociální situace hrozí sociální vylou
vyloučení,
apod.).
po
uchazečů:
Bodové hodnocení, na jehož základě bude sestaven pořadník

I. Kritéria pro přijímání dětí
tí s místem trvalého pobytu v příslušném
íslušném školském obvodu MŠ
MŠ.
•

Věková skupina

Pětiletí a starší: 14 bodů
čtyřletí: 11 bodů
tříletí: 8 bodů
dvouletí: 2 body
jednoletí: nepřijímáni

•

Docházka - tříletí a starší

tříletí a starší s celodenní délkou pobytu: 2 body
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tříletí a starší s půldenní délkou pobytu: 0 bodů
bod

II. Kritéria pro přijímání ostatních dětí.
ětí.
•

Věková skupina

šestiletí a starší: 4 body
pětiletí: 3 body
čtyřletí: 2 body
tříletí: 1 bod
dvouletí: 0 bodů
jednoletí: nepřijímáni

•

Docházka - tříletí a starší

s celodenní délkou pobytu: 2 body
s půldenní délkou pobytu: 0 bodů

•

Sourozenec

již navštěvuje ZŠ a MŠ Cejle (budee ji navštěvovat
navšt
i po 1. 9. aktuálního roku): 1 bod
nenavštěvuje ZŠ a MŠ Cejle: 0 bodů

Všechny děti musí být před přijetím
ijetím do mate
mateřské
ské školy zcela hygienicky samostatné!
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