ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PAVLOVICE U PŘEROVA,
okres Přerov, příspěvková organizace
Pavlovice u Přerova 133, 751 11 Radslavice

e-mail : zspavlovice@email.cz

telefon : 581 791 256

Č.j.: ZŠPa/65/2017

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy pro
školní rok 2017/2018
Do mateřské školy jsou děti pro školní rok 2017/2018 přijímány podle těchto kritérií :

Kritérium:
Děti, které mají splněno povinné očkování - doloženo potvrzením lékaře
Děti, které do 31. srpna 2017 dosáhnou věku pěti let a od 1. září 2017 je pro ně
předškolní vzdělávání povinné a děti, které mají odklad povinné školní docházky
Děti, které do 31. srpna 2017 dosáhnou věku pěti let a od 1. září 2017 je pro ně
předškolní vzdělávání povinné a děti, které mají odklad povinné školní docházky
Děti, které před začátkem školního roku 2017/2018 dosáhnou nejméně čtvrtého
roku věku
děti přihlášené k celodennímu pobytu v mateřské škole od 4.9. 2017, které dovrší
k 4.9. 2017 věk 2 a 1/4 roku a více, v pořadí podle věku dětí
děti k 4.9. 2017 ne mladší než 2 roky přihlášené k celodennímu pobytu v období
od září 2017 do června 2018, v pořadí podle věku dětí
Děti s trvalým pobytem nebo místem trvalého pobytu v obci Pavlovice u Přerova
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Pořadí dětí se stanoví :
podle dosažených bodů (= součet bodů kritérií, jež dítě splňuje) v pořadí od nejvyššího
počtu bodů k nejnižšímu počtu bodů - dítě s nejvyšším počtem bodů je v pořadí první
Při stejném počtu bodů podle věku dítěte – v pořadí od vyššího věku po nižší věk (nejstarší
dítě je v pořadí první)

Tato kritéria se použijí u zápisu konaném 4. května 2017. Pozdější žádosti mohou být kladně
vyřízeny, pokud mateřská škola nebude mít naplněnou kapacitu.
Ředitel si vyhrazuje právo rezervovat nejméně 1 místo v MŠ pro případné odklady povinné školní
docházky.

V Pavlovicích u Přerova dne 18.4. 2017
Mgr. Jaroslav Mrázek v. r.
ředitel školy

