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KRITÉRIA PŘIJÍMÁNÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ  

DO MŠ KAŠPERSKÉ HORY NA ŠKOLNÍ ROK 2018/19 

 
Mateřská škola v Kašperských Horách má 2 samostatné třídy. Každou z nich lze 

naplnit podle vyhlášky č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání (v platném znění) maximálně 

do počtu 24 žáků.  

V případě potřeby může být zřizovatelem na základě Školského zákona č. 561/2004 

Sb. (v platném znění) povolena výjimka, kapacitu lze navýšit do počtu 4 dětí na třídu za 

předpokladu, že toto zvýšení počtu není na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a jsou 

splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví a veškeré hygienické normy. 
 

Bodové ohodnocení jednotlivých kritérií: 

1. Trvalé bydliště dítěte nebo alespoň jednoho z rodičů v Kašperských Horách (10 bodů).  

2. Trvalé bydliště dítěte nebo alespoň jednoho z rodičů ve spádové oblasti (5 bodů).  

3. Předškoláci (dosažení 6 let věku dítěte do 31. 8. 2019) a děti s odkladem povinné 

školní docházky (10 bodů).  

4. Dosažení věku 4 let v době zahájení školního roku (5 bodů).  

5. Dosažení věku 3 let v době zahájení školního roku (3 body).  

6. Dosažení věku 3 let mezi 1. 9. – 31. 12. 2018 (1 bod). 

7. Celodenní nepřetržitá docházka (3 body).  

8. Celodenní docházka jen v některých dnech (1 bod).  

9. Sourozenec navštěvující MŠ (1 bod).  

 

Přijaty budou děti s nejvyšším součtem bodů stanovených kritérii 1 – 9 až do výše povolené 

kapacity MŠ. Při rovnosti bodů bude pro přijetí rozhodující věk dítěte (dříve narozené dítě má 

přednost). 

Žádost o okamžité přijetí do MŠ je možné podávat kdykoli během roku. V případě volného 

místa bude rozhodnuto neprodleně, v případě naplněnosti kapacity bude rozhodnutí vydáno 

v termínu určeném pro zápis k předškolnímu vzdělávání pro příští školní rok. 

 

 

 

 
V Kašperských Horách 1. 4. 2018      Podpis:……………………….……… 
 


