Základní škola a mateřská škola Gustawa Przeczka s polským jazykem vyučovacím,
Třinec, Nádražní 10, příspěvková organizace
Szkoła Podstawowa i Przedszkole im. Gustawa Przeczka z Polskim Językiem Nauczania Trzyniec

KRITÉRIA
pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022
Děti budou přijímány (příp. nepřijímány) do mateřské školy jako celé příspěvkové organizace.
V případě, že bude v žádosti uvedeno konkrétní preferované pracoviště této organizace, bude
upřednostnění tohoto pracoviště vyhověno, umožní – li to kapacitní podmínky daného pracoviště
a budou – li zároveň splněná níže uvedená kritéria, případně doplňující kritéria.
1. Kritérium – věk dítěte
Škola je povinna přijmout přednostně děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné.
(Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku,
do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné)

Věk dítěte

Dosažení věku pro povinné předškolní vzdělávání
4 roky (Dítě, které dosáhne k 31. 8. 2020 4 let.)
3 roky (Dítě, které dosáhne k 31. 8. 2020 3 let.)
2 roky (Dítě, které dosáhne k 31. 8. 2020 2 let.)

10 bodů
8 bodů
6 bodů
4 body

2. Kritérium – Trvalý pobyt dítěte a zdravotní způsobilost, včetně absolvování stanovených
očkování – doloženo potvrzením lékaře.
Škola je povinna přijmout přednostně děti s místem trvalého pobytu v příslušném školském
obvodu spadové školy.
Trvalý pobyt dítěte

Obvod spadové školy, Třinec

8 bodů

Dítě s místem trvalého pobytu mimo území
školského obvodu pro Mateřskou školu, Třinec

2 bod

MŠ již navštěvuje sourozenec (sourozenci) dítěte
MŠ nenavštěvuje žádný ze sourozenců dítěte

2 body
1 bod

3. Individuální situace dítěte
Individuální situace dítěte pro
zájemce o vzdělávání
v konkrétní MŠ

V případě rovnosti bodů rozhoduje datum narození dítěte. Dítě starší bude přijato přednostně, byť by
bylo starší o jeden den.
V případě přijímání děti, pro které předškolní vzdělávání není povinné, je mateřská škola oprávněna
přijmout jen děti, které byly podrobeny povinnému očkování (neplatí pro dítě, které není očkováno
z důvodu kontraindikace).
V Třinci, dne 1.1.2021
Mgr. Anna Ježová
ředitelka školy

