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Kritéria pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole                    

Ronov nad Doubravou, okres Chrudim pro školní rok 2018/2019 
 

Ředitelka Mateřské školy Ronov nad Doubravou, okres Chrudim Mgr. Barbora Mrázková stanovila 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, (školský zákon), ve znění 

pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v Ronově nad Doubravou. 

 

K předškolnímu vzdělávání budou děti přijaty podle následujících kritérií:  

a) děti s odkladem povinné školní docházky – ty, které dovrší k 31. 8. 2018 věku 6 let 

b) děti předškolního věku – ty, které dovrší k 31. 8. 2018 věku 5 let 

c) děti, které dovrší k 31. 8. 2018 věku 4 let 

d) děti, které dovrší k 31. 8. 2018 věku 3 let 

 

Přednostně budou přijímány děti ze spádového školského obvodu. Spádovým školským obvodem pro Mateřskou 

školu Ronov nad Doubravou se rozumí město Ronov nad doubravou, obec Mladotice a Moravany.  

 

Bodové hodnocení 

1. Trvalý pobyt dítěte 

Trvalý pobyt  -  ve spádovém školském obvodu  u všech dětí, které dovrší k 31. 8. 2018 věku 3,4,5,6 let    30 bodů     

Trvalý pobyt  -  ve spádovém školském obvodu  u všech dětí, které dovrší k 31. 8. 2018 věku 2let                5 bodů                              

Trvalý pobyt –  mimo spádový obvod u dětí, které dovrší k 31. 8. 2018 věku 5 a 6 let                                    5 bodů         

Trvalý pobyt  -  mimo spádový školský obvod děti, které dovrší k 31. 8. 2018 věku 2, 3 a 4 let                      0 bodů                                                                                                           

 

2. Věk dítěte *    

Děti, které k   31. 8. 2018 dovrší věku 6 let                                                                                                      25 bodů 

Děti, které k   31. 8. 2018 dovrší věku 5 let                                                                                                      20 bodů  

Děti, které k   31. 8. 2018 dovrší věku 4 let                                                                                                      10 bodů  

Děti, které k   31. 8. 2018 dovrší věku 3 let                                                                                                        5 bodů 

Děti mladší                                                                                                                                                          0 bodů 

 

Bez ohledu na bodové hodnocení bude přednostně v souladu s ustanovením §34, odst. 4 školského zákona, vždy přijato 

dítě rok před nástupem povinné školní docházky ve spádovém školském obvodu. 

V případě rovnosti bodů (shodnosti posuzovaných kritérií) bude rozhodovat datum narození dítěte. 

* Pozn.: věk dítěte je počítán k 31. 8. 2018 
 

Pozn.: Pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání je rozhodující také zdravotní způsobilost podle § 50 zákona          

č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.     

 

Mgr. Barbora Mrázková, ředitelka mateřské školy 
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