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Pro správní řízení o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole

Ředitelka Základní školy a mateřské školy Loučka, okres Vsetín, příspěvková organizace (dále jen
mateřská škola) stanovuje následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování na
základě ustanovení § 165 odst.2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen školský zákon)
o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případech, kdy počet žádostí podaných
zákonnými zástupci dětí v době termínu vyhlášeného ředitelkou Základní školy a mateřské školy po
dohodě se zřizovatelem – Obec Loučka, přesáhne stanovený počet volných míst v mateřské škole.

Kritéria pro přijímání dětí do Mateřské školy Loučka
I.
Předškolní vzdělávání se poskytuje dětem ve věku od 3 let až do začátku povinné školní docházky.
II.
Při přijímání dětí do mateřské školy vychází ředitelka z těchto kritérií:
1. Potvrzení o povinném očkování dítěte dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
a o změně některých souvisejících zákonů nebo potvrzení, že se nemůže očkování podrobit
pro trvalou kontraindikaci.
2. Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, tedy děti, které dosáhnou 6
let od 1. září do 31. srpna následujícího roku, nebo děti s odkladem školní docházky (řádně
doloženým Rozhodnutím ředitele ZŠ).
3. Věk dětí.
Dříve narozené děti mají přednost před dětmi narozenými později.
4. Trvalý pobyt nebo bydliště dítěte.

Místem trvalého pobytu se rozumí adresa pobytu dítěte v České republice, která je vedena v
registru obyvatel.
Bydlištěm se pro účely těchto kritérií rozumí adresa místa na území České republiky, kde se
dítě dlouhodobě zdržuje, je-li odlišná od místa trvalého pobytu. Bydliště prokazuje zákonný
zástupce dítěte např. nájemní smlouvou, podnájemní smlouvou, listem vlastníka apod.
Vyhodnocení podaných žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do MŠ Loučka bude
prováděno bodovým systémem (viz příloha č. 1). Přednostně bude přijato dítě s vyšším celkovým
hodnocením. V případě rovnosti bodů bude při rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte k předškolnímu
vzdělávání vycházeno z přesného data narození, přepočteného na roky a dny věku dítěte, přičemž
bude přijato dítě starší. U stejného data narození bude postupováno podle abecedního seznamu.

V Loučce dne 01.01.2017

Šárka Navrátilová
ředitelka Základní školy a mateřské školy Loučka

PŘÍLOHA Č.1
Tabulka bodového hodnocení – jako nedílná součást Kritérií pro přijímání dětí do Mateřské školy
Loučka,okres Vsetín , příspěvková organizace,
756 44 Loučka 188

KRITÉRIA
1. Poslední rok před zahájením povinné docházky do základní školy – tj. děti,
které dosáhnou věku 5 let do 31.8.2018
2. Trvalý pobyt v příslušném školském obvodu MŠ u dítěte, které dosáhlo věku
minimálně 4 let k 31.8.2018
3.
4 roky dosažené k 31.8.2018
Věk
3 roky dosažené k 31.8.2018
dítěte
2 roky dosažené k 31.8.2018
4. Bydliště dítěte v Loučce
5. Sourozenec, který je již v MŠ přijatý a bude se v MŠ Loučka vzdělávat i
v následujícím školním roce 2018/2019
POSTUP:

POČET BODŮ
8
1
3
2
1
2
1

Každému žadateli (dítěti) budou přiděleny body za splněná kritéria.
Podle počtu přidělených bodů bude stanoveno pořadí žadatelů. Žadatelé se shodným
počtem přidělených bodů budou dále řazeni podle data narození (od nejstaršího po
nejmladší).
Do přijímacího řízení budou zařazeny jen žádosti dětí, které dovršily minimálně 2 roky
do 31. 8.2018.

