
Podmínky přijímacího řízení do Mateřské školy Plav pro školní rok 2020/2021

Ředitelka MŠ Plav stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování
na základě ustanovení § 165 odst.2 písm.b) zákona 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 případě,  kdy  počet  žádostí  o  přijetí  k předškolnímu  vzdělávání  v daném  roce  překročí
stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu. Předškolní vzdělávání se
poskytuje  dětem ve věku zpravidla  od 3let,  nejdříve však pro děti  od 2let,  až do začátku
povinné školní docházky. 

I.
V souladu s ustanovením §34 školského zákona je přednostně vždy přijato dítě rok před 
nástupem povinné školní docházky s trvalým pobytem v obci Plav.

II.
Při volné kapacitě po umístění dětí dle§34 školského zákona, rozhoduje o přijetí dětí 
mladších ředitelka dle kritérií projednaných se zřizovatelem školy, uvedených v následující 
tabulce. Přednostně bude přijato dítě s vyšším bodovým hodnocením.

Kritéria pro příjímání dětí do MŠ Body
Trvalý pobyt dítěte Trvalý pobyt dítěte v obci Plav k datu podání žádosti 20

Trvalý pobyt dítěte mimo obec Plav 0
Věk dítěte Dosažení věku dítěte 5 let od 1. 9. 2020 do 31. 12. 2020 12

Dosažení věku dítěte 4 let od 1. 1. 2020 do 30. 4. 2020 11
Dosažení věku dítěte 4 let od 1. 5. 2020 do 31. 8. 2020 10
Dosažení věku dítěte 4 let od 1. 9. 2020 do 31. 12. 2020 9
Dosažení věku dítěte 3 let od 1. 1. 2020 do 30. 4. 2020 8
Dosažení věku dítěte 3 let od 1. 5. 2020 do 31. 8. 2020 7
Dosažení věku dítěte 3 let od 1. 9. 2020 do 31. 12. 2020 6
Dosažení věku dítěte 3 let od 1. 1. 2021 do 31. 4. 2021 5
Dosažení věku dítěte 3 let od 1. 5. 2021 do 31. 8. 2021 4

Celkový počet bodů

Doplňující kritéria:
Pokud nemá dítě trvalý pobyt v obci Plav, může být přijato do Mateřské školy Plav pouze 
v případě její dostatečné kapacity.
Dále, v případě dostatečné kapacity Mateřské školy, může být přijato dítě starší dvou let 
věku /mladší 3 let věku/. 

V  Plavu  dne 01. 03. 2020                        Vladimíra Svobodová
              ředitelka MŠ Plav
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