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1. Kritéria pro přijímání dětí s místem trvalého pobytu v obci
Svatobořice-Mistřín, které před 31. 08. školního roku, ve
kterém se zápis koná, dosáhnou nejméně třetího roku věku
(přednostní přijetí):
1.1. Trvalý pobyt dítěte
(Prokazuje se předložením občanského průkazu alespoň jednoho zákonného zástupce, ve kterém
má uveden trvalý pobyt nebo potvrzením z ohlašovny trvalého pobytu.)

•
•

místo trvalého pobytu dítěte v obci Svatobořice-Mistřín: 1000 bodů
místo trvalého pobytu dítěte mimo obec Svatobořice-Mistřín: 0 bodů

1.2. Věková skupina
•
•
•

Pětiletí a starší: 2080 bodů
čtyřletí: 2040 bodů
tříletí: 2000 bodů

1.3. Docházka - tříletí a čtyřletí
•
•

tříletí a čtyřletí s celodenní délkou pobytu: 20 bodů
tříletí a čtyřletí s půldenní délkou pobytu: 0 bodů

1.4. Sourozenec – tříletí a čtyřletí
•
•

již navštěvuje MŠ (kam podáváte přihlášku) a bude ji navštěvovat
po 01. 09. následujícího školního roku, ve kterém se zápis koná: 10 bodů
nenavštěvuje mateřskou školu (kam podáváte přihlášku): 0 bod

i

1.5. Dětem s místem trvalého pobytu v obci (spádové děti), které před 31. 08. školního
roku, ve kterém se zápis koná, dosáhnou nejméně třetího roku věku budou body
přiděleny tak, aby spádové děti měly při přijímání vždy absolutní přednost před
všemi ostatními dětmi. Následně budou spádovým dětem přidělovány body tak, aby
spádové děti od 5 let věku (s povinností předškolního vzdělávání) měly vždy přednost
před spádovými čtyřletými a tříletými. Ze tříletých spádových dětí pak budou
upřednostněny ty s celodenní docházkou do MŠ (o volbě docházky rozhoduje zákonný
zástupce).
1.6. V případě nedostatečné kapacity mateřské školy pro přijetí spádových dětí se
shodným počtem bodů, se pořadí těchto dětí určí losováním (obdobný postup jako při
nedostatečné kapacitě základní školy pro přijetí spádových dětí). Losování proběhne
za účasti vedení školy a zástupce zřizovatele.
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2. Kritéria pro přijímání ostatních dětí
2.1. Den věku dítěte v roce
•

za každý den k 31. 8. školního roku, ve kterém se zápis koná: 0,27 bodu

2.2. Trvalý pobyt dítěte:
(Prokazuje se předložením občanského průkazu alespoň jednoho zákonného zástupce, ve kterém
má uveden trvalý pobyt nebo potvrzením z ohlašovny trvalého pobytu.)

•
•

trvalý pobyt na území obce Svatobořice-Mistřín: 750 bodů
trvalý pobyt mimo obec Svatobořice-Mistřín: 0 bodů

2.3. Docházka
•
•

s celodenní délkou pobytu: 20 bodů
s půldenní délkou pobytu: 0 bodů

2.4. Sourozenec
•
•

již navštěvuje MŠ, kam podáváte přihlášku (bude ji navštěvovat i po 01. 09.
2019): 10 bodů
nenavštěvuje mateřskou školu, kam podáváte přihlášku: 0 bodů

2.5. Kritéria pro přijímaní ostatních dětí se uplatní pouze v případě, že nedojde
k naplnění mateřské školy podle kritérií v odstavci 1.

3. Minimální věk dítěte pro přijetí do mateřské školy
3.1. Vzhledem k tomu, že podle § 34 odst. 1 školského zákona se předškolní vzdělávání
organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2
let, není možné přijímat děti mladší 2 let.

