Mateřská škola v Dolních Loučkách
Kritéria pro přijetí dětí
Věk dítěte
a) Věková skupina (počítáno vždy k 31. 8. )
pětiletí a šestiletí (předškoláci a děti s odkladem)

250 bodů

čtyřletí

180 bodů

tříletí

160 bodů

dvouletí

(3 roky do 31. 12. 2017 )

dvouletí

(3 roky od 1. 1. 2018 )

jednoletí

150 bodů
20 bodů
0 bodů

b) Den věku dítěte v roce
za každý den k 31. 8.

0,02 bodu

Pobyt dítěte
Trvalý pobyt v obci Dolní Loučky a spádových obcích
spádové obce:

110 bodů

Horní Loučky, Skryje
Kaly, Jilmoví, Pernštejnské Jestřabí
Kuřimské Jestřabí, Blahoňov
Kuřimská Nová Ves, Prosatín
Újezd u Tišnova

skutečný pobyt v Dolních Loučkách bez trvalého pobytu

30 bodů

trvalý pobyt i skutečný pobyt mimo obec Dolní Loučky a
spádovou obec

0 bodů

pobyt musí být k datu vydání rozhodnutí

Docházka dítěte do MŠ
Každodenní docházka dítětě
s celodenní délkou pobytu a nástupem od 1. 9. 2017

40 bodů

s půldenní délkou pobytu a nástupem od 1. 9. 2017

0 bodů

s celodenní délkou pobytu a nástupem po 1. 9. 2017

0 bodů

s půldenní délkou pobytu a nástupem po 1. 9. 2017

0 bodů

V případě shodnosti bodů bude dítě zařazeno dle abecedy (nejprve podle příjmení, poté podle
jména).

V souladu se školským zákonem rozhoduje o přijetí dítěte do mateřské školy a o případném
stanovení zkušebního pobytu dítěte ředitelka školy. V individuálních případech hodných
zvláštního zřetele může ředitelka školy rozhodnout o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
bez ohledu na celkový počet bodů, které dítě v rámci elektronického zápisu na základě
jednotlivých kritérií získalo.

Jak se vypočítává věk dítěte?
1.9.2010 - 31.8. 2011 šestiletí (odklad ŠD - věk 7 let ve školním roce)
1.9. 2011 - 31. 8. 2012 pětiletí (předškolní děti - věk 6 let ve školním roce)
1.9.2012 - 31.8.2013 - čtyřletí
1.9.2013 - 31.8.2014 - tříletí
1.9.2014 - 31.8.2015 - dvouletí
1.9.2015 - 31.8. 2016 - jednoletí

