
Mateřská škola Třemošná, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace
Mládežníků 869, 330 11 Třemošná

Kritéria přijímání dětí k      předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023  

I.
Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro
děti od 2 let. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého
roku  věku,  do  zahájení  povinné  školní  docházky  dítěte,  je  předškolní  vzdělávání
povinné, není-li stanoveno jinak.
Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k     zápisu k     předškolnímu vzdělávání (§ 34  
odst. 2) v     kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte.  

II.
V souladu s ustanovením § 34 odst. 3 školského zákona se do mateřské školy zřízené obcí 
přednostně přijímají děti, které před začátkem školního roku dosáhnou třetího roku 
věku, pokud mají místo trvalého pobytu, v     případě cizinců místo pobytu, v     příslušném   
školském obvodu (§ 179 odst. 3), a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve 
školském rejstříku.

III.
U dětí  mladších tří  let  a dětí  s trvalým pobytem mimo spádovost mateřské školy vychází
ředitelka  při  přijímání  dětí  do  mateřské  školy  z kritérií  uvedených  v následující  tabulce.
Přednostně bude přijato dítě s vyšším celkovým hodnocením.  Kritéria jsou posuzována ke
stavu k     1. září 2022.  

Kritérium
Bodové

ohodnocení

Bydliště dítěte*
bydliště ve Třemošné  (trvalý pobyt) 3
bydliště ve Třemošné doloženo nájemní smlouvou 2
bydliště mimo obec 0

Věk dítěte

5 let 5
4 roky 4
3 roky 3
dosáhne 3 let do 31.12.2022 1
dosáhne 3 let po 1.1.2023 0

Individuální situace dítěte
MŠ navštěvuje sourozenec dítěte 1

sociální potřebnost dítěte** 1 - 3

V     případě  rovnosti  bodů  (shodnosti  posuzovaných  kritérií)  rozhodne  datum  narození  
příslušného dítěte. 

* Upřednostnění se týká též dětí občanů EU či občanů třetích zemí, kteří mají hlášeno místo trvalého
pobytu na území obce. Občané třetích zemí jsou povinni doložit oprávnění k pobytu na území ČR ve smyslu
ustanovení § 20 odst. 2 písm. d) školského zákona.

**     Ředitelka může přihlédnout při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání k zvýšené sociální potřebnosti
dítěte vzniklé v důsledku nepříznivé sociální situace (může se jednat např.  o dítě samoživitele/samoživitelky;
osiřelé  dítě;  dítě,  kterému  v důsledku  nepříznivé  sociální  situace  hrozí  sociální  vyloučení  apod.).  V těchto
případech ředitelka žádá o posouzení odborných otázek souvisejících se sociální potřebností příslušné správní
orgány.



 Žádost  o  přijetí  dítěte  k předškolnímu vzdělávání  společně  s evidenčním listem,  řádně
vyplněné  ve  všech  povinných  kolonkách,  odevzdejte  v  mateřské  škole  (budova
v     sídlišti)   během  zápisu  2.5.  nebo  4.5.  2022.    Další  způsoby  předání  naleznete
v informacích k zápisu na webu MŠ nebo ve vývěskách.

 Informace  o  přijetí  dítěte  budou  zveřejněny  pod  příslušným  číslem  od  6.  6.  2022 v
budově  školy  a  na  webových  stránkách  školy.  V případě  nepřijetí  dítěte  budete
informováni písemně nebo telefonicky.  

 
Pavla Bočanová

                                                                                                                                                       
ředitelka MŠ


