ZÁPIS DĚTÍ DO MŠ STAROMĚSTSKÁ
PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021
Seznam kritérií
1. Trvalý pobyt dítěte
o v Českých Budějovicích: 600 bodů
o mimo České Budějovice: 0 bodů
2. Rok věku dítěte
o pětiletí (předškoláci - musí být přijati VŽDY dle obvodu stanoveného obecně
závaznou vyhláškou zřizovatele): 1600 bodů
o čtyřletí:
800 bodů
o tříletí:
400 bodů
3. Den věku dítěte v roce
o za každý den k 31. 8. 2020: 0,5 bodu
4. Sourozenec
o již navštěvuje MŠ, případně základní školu, pokud je MŠ součástí ZŠ, kam
podáváte přihlášku (bude ji navštěvovat i po 1. 9. 2020): 90 bodů
o nenavštěvuje MŠ, kam podáváte přihlášku: 0 bodů
Pozn: Věk dítěte pětiletí, čtyřletí, tříletí je počítán k 31. 8. 2020, sourozenec je počítán k 1. 9.
2020, ostatní údaje se uvádějí k datu podání žádosti (např. pobyt)
Pokud nemá dítě trvalý pobyt ani pobyt na území města České Budějovice a není pětileté,
může být přijato do MŠ v případě dostatečné kapacity školy.

___________________________________________________________________
Jak rozumět kritériím

Kritéria pro přijímání dětí do mateřských škol v Českých Budějovicích zohledňují především
věk dítěte a trvalé bydliště dítěte, bodové hodnocení má zaručit přednost dítěte staršího před
dítětem mladším. Při stejném počtu bodů se přihlíží k pomocným kritériím – sourozenec na
zapisované škole (ve školním roce 2020/2021).
1. Trvalé bydliště dítěte

Toto kritérium sleduje pouze trvalé bydliště zapisovaného dítěte, nikoliv zákonných zástupců.
2. Rok věku dítěte

Věk dítěte se posuzuje k 31. 8. 2020. (Např.: děti narozené do 31. 8. 2016 jsou posuzovány
jako čtyřleté, do 31. 8. 2017 jako tříleté,...). Kritérium rozlišuje děti z věkové skupiny,
upřednostňuje děti starší.
3. Den věku dítěte v roce

Kritérium zaručuje řazení dětí od nejstaršího po nejmladší. V rámci tohoto kritéria lze
dosáhnout maximálně 365 * 0,5 = 182,5 bodu. (Např. dítě dosáhlo věku tří let v letošním roce
20.4. = od tohoto data do 31. 8.2020 je 134 dnů. Každý den je hodnocen 0,5 bodu, celkem
získá dítě 134 * 0,5 = 67 bodů.)
4. Sourozenec

Body za sourozence budou započítány pouze v případě, že starší sourozenec bude zařízení, na
které žádáte přijetí, navštěvovat i ve školním roce 2020/2021. Neposuzuje se sourozenec
na škole ke dni podání žádosti.

