
MATEŘSKÁ ŠKOLA RONOV NAD DOUBRAVOU, OKRES CHRUDIM
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, U Školky 470, 53842 Ronov nad Doubravou

Kritéria pro přijetí dítěte k
v mateřské škole Ronov nad Doubravou, okres Chrudim

S účinností od 1. 1. 2017 stanovila ředitelka školy 

při rozhodování na základě ustanovení § 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v

K předškolnímu vzdělávání budou děti přijaty podle následujících kritérií:

Jednotlivá kritéria jsou ohodnocena určeným počtem bodů podle jejich důležitosti. Pořadí přijatých dětí se ří

výsledným součtem bodů jednotlivých kritérií dle odevzdané přihlášky do mateřské školy. V

výsledného součtu bodů /shodnosti posuzovaných kriterií/ je 

přijato dítě starší. V den přijímacího řízení, 

od 9:00 – 15:00 hodin stejnou váhu. 

Školským obvodem Mateřské školy 

* Bez ohledu na bodové hodnocení bude 
přijato dítě v posledním roce před zahájením 
Ronov nad Doubravou. 
** Od září 2017 je zaváděno přednostní přijímání čtyřletých dětí
mateřské školy. Zvýhodnění přednostního přijetí dítěte s trvalým pobytem v obvodu spádové MŠ se pro školní rok 
2017/2018 vztahuje na děti, které dovrší věk minimálně 4 roky k 31. 8. 2017.
Pro mladší děti bude toto zvýhodnění uplatňováno postupně v následujících letech v souladu s novelizací školského 
zákona. 
Pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání je rozhodující také zdravotní způsobilost podle 
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v
přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním (příp. má doklad, že je proti nákaze 
imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontrain
Ředitelka mateřské školy může, v případě nenaplněné kapacity školy, přijmout dítě během školního roku, pokud splní 
zákonné povinnosti k přijetí.  
Pozn.: neplatí pro děti přednostně přijímané děti 

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu
Žádosti s chybějícími údaji

 

1.  Děti, v posledním roce před zahájením povinné školní docházky
 a děti s odloženou školní docházkou s

ve školském

2.  Děti, které k
s místem trvalého pobytu

3.  Děti, které dosáhnou k
školském obvodu 

4.  Děti, které dosáhnou k
školském obvodu

5.  
6.  Děti s místem trvalého pobytu

ŘSKÁ ŠKOLA RONOV NAD DOUBRAVOU, OKRES CHRUDIM,  
U Školky 470, 53842 Ronov nad Doubravou 

 
 

Kritéria pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 
mateřské škole Ronov nad Doubravou, okres Chrudim

 
 

ředitelka školy následující kritéria, podle kterých bude postupovat

§ 165 odst. 2 písm. b zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

nímu vzdělávání v mateřské škole v Ronově nad Doubravou, okres Chrudim

předškolnímu vzdělávání budou děti přijaty podle následujících kritérií: 

Jednotlivá kritéria jsou ohodnocena určeným počtem bodů podle jejich důležitosti. Pořadí přijatých dětí se ří

výsledným součtem bodů jednotlivých kritérií dle odevzdané přihlášky do mateřské školy. V

/shodnosti posuzovaných kriterií/ je rozhodující datum narození dítěte, kdy 

V den přijímacího řízení, tj. dne 12. 5. 2017 mají všechny podané žádosti k

Školským obvodem Mateřské školy Ronov nad Doubravou se rozumí město Ronov nad Doubravou, 
Mladotice a Moravany 

 
Bez ohledu na bodové hodnocení bude vždy přednostně, v souladu s ustanovením §34

zahájením povinné školní docházky s trvalým pobytem v

Od září 2017 je zaváděno přednostní přijímání čtyřletých dětí s trvalým pobytem ve školském
mateřské školy. Zvýhodnění přednostního přijetí dítěte s trvalým pobytem v obvodu spádové MŠ se pro školní rok 
2017/2018 vztahuje na děti, které dovrší věk minimálně 4 roky k 31. 8. 2017. 

zvýhodnění uplatňováno postupně v následujících letech v souladu s novelizací školského 

předškolnímu vzdělávání je rozhodující také zdravotní způsobilost podle 
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění. Podle tohoto ustanovení může předškolní zařízení 
přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním (příp. má doklad, že je proti nákaze 

vání podrobit pro trvalou kontraindikaci).  
případě nenaplněné kapacity školy, přijmout dítě během školního roku, pokud splní 

neplatí pro děti přednostně přijímané děti podle §34, odst.1 školského zákona.
 

předškolnímu vzdělávání MUSÍ být řádně a kompletně vyplněná. 
chybějícími údaji se k přijímacímu řízení nepřijímají.

KRITERIA  
dním roce před zahájením povinné školní docházky

odloženou školní docházkou s místem trvalého pobytu
ve školském obvodu mateřské školy. 

Děti, které k 31. 8. 2017 dosáhnou 4 let  
místem trvalého pobytu ve školském obvodu 

mateřské školy. 
Děti, které dosáhnou k 31. 8. 2017 3 let s místem trvalého pobytu 

školském obvodu mateřské školy. 
Děti, které dosáhnou k 31. 12. 2017 3 let s místem trvalého pobytu

školském obvodu mateřské školy. 
Děti mladší. 

místem trvalého pobytu mimo školský obvod  
mateřské školy. 

předškolnímu vzdělávání 
mateřské škole Ronov nad Doubravou, okres Chrudim 

kterých bude postupovat 

o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,  

v Ronově nad Doubravou, okres Chrudim. 

Jednotlivá kritéria jsou ohodnocena určeným počtem bodů podle jejich důležitosti. Pořadí přijatých dětí se řídí 

výsledným součtem bodů jednotlivých kritérií dle odevzdané přihlášky do mateřské školy. V případě rovnosti 

rozhodující datum narození dítěte, kdy bude přednostně 

mají všechny podané žádosti k přijetí v době  

Ronov nad Doubravou se rozumí město Ronov nad Doubravou, 

§34 odst. 1 školského zákona, 
trvalým pobytem ve školském obvodu 

školském obvodu dané 
mateřské školy. Zvýhodnění přednostního přijetí dítěte s trvalým pobytem v obvodu spádové MŠ se pro školní rok 

zvýhodnění uplatňováno postupně v následujících letech v souladu s novelizací školského 

předškolnímu vzdělávání je rozhodující také zdravotní způsobilost podle § 50 zákona  
Podle tohoto ustanovení může předškolní zařízení 

přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním (příp. má doklad, že je proti nákaze 

případě nenaplněné kapacity školy, přijmout dítě během školního roku, pokud splní 

. 

MUSÍ být řádně a kompletně vyplněná.  
přijímacímu řízení nepřijímají. 

BODY 
dním roce před zahájením povinné školní docházky 

trvalého pobytu  
20 

přednostní přijetí *    

20 
přednostní přijetí **   

 ve 10 

místem trvalého pobytu ve 5 

0 

0 


