
   Základní škola a Mateřská škola Želešice, příspěvková organizace  

           24. dubna 270, 664 43 Želešice 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

  
Kritéria pro přijetí dětí do MŠ pro školní rok 2022/2023 

(mimořádný zápis pro uprchlíky z Ukrajiny) 

  

K předškolnímu vzdělávání do mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Želešice, příspěvková organizace, 24. dubna 

270, 664 43 Želešice, budou přijímány:  

1. Děti, kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině, s pobytem ve spádovém školském obvodu Želešice 

seřazené podle následujících kritérií (v daném pořadí) až do naplnění stanoveného počtu 2 míst v mateřské škole.  

1.1. Věk dítěte  

1.2. Celodenní docházka do MŠ  

1. Děti s  pobytem ve školském obvodu mateřské školy* 

*                                
Podle kritérií 1 
budou děti ze 
školského 
obvodu 
přijímány do 
naplnění 
stanoveného 
počtu 2 míst v 
mateřské škole.  

pořadí  jméno dítěte  datum narození  
Věk dítěte  
(bonusové body)  

věk dítěte (body)       
k 31. 8. 2022  

 docházka 
(body)  Sourozenec (body)  celkem (body)  

      5leté a starší  80  0,01 za každý den  celodenní        3       

               polodenní       0       

      4leté   40  0,01 za každý den  celodenní        3       

               polodenní       0       

      3leté  20  0,01 za každý den  celodenní        3       

               polodenní       0       

VYSVĚTLIVKY KE KRITÉRIÍM 1:                

Spádovým školským obvodem Základní školy a Mateřské školy Želešice, příspěvkové organizace, je obec Želešice.  Děti s místem pobytu v příslušném školském obvodu 
MŠ, které před 31. 8. 2022 dosáhnou nejméně tří let věku, mají při přijímání vždy absolutní přednost před všemi ostatními dětmi. Těmto spádovým dětem budou přidělovány 
body tak, aby děti od 5 let věku (s povinností předškolního vzdělávání) měly vždy přednost před dětmi čtyřletými a tříletými (BONUSOVÉ BODY). Ze tříletých spádových dětí 
pak budou upřednostněny ty s celodenní docházkou do MŠ. V případě nedostatečné kapacity mateřské školy pro přijetí spádových dětí se shodným počtem bodů se pořadí 
těchto dětí určí losováním. Losování proběhne za účasti vedení školy a zástupce zřizovatele. 

 

 

V Želešicích 11. 5. 2022                                   Mgr. Jana Cacková, ředitelka  
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