
podminkv Dřiiimac o řízcní do Mateřské školv Roudné nru olíí rok 21l2l /2022

Ředitelka N4Š Roudné stanovila následujicikritória. poclle nichž budc postupo!al pii
rozhodovlrní na základě ustanoleni 

"E 
165 odst,2 písm. b) Zíkona 561,2004 Sb,,

o picdškolrrírn. základnírn, střednim. v},ššim odbornénr ajlnónl vzdělár,r,ini (školský zirkon).

ve znční pozdějšich předpisů. o přijelí ditčtc k předškolnínlu \,7dčlltvatni v nlateiské škoIe

v případč. kdy počet žádosti o přije{í k přcdškolnirnrr Yzclělá\,ání \,dané]i roce pickroči
stanovenou kapacitu lDaxinrálního počtu děti pro mateřskou školu, l'ředškolni vzdělá\ání se

poskyluje clčtcrl vc r,ěkrr zprirr,idla od 3let. nqjdií\,e však pR) děli od ]let. až do Začálkll
por,inné školní ciocházk1,,

I.

v souladu s ustanovenim §3.1 škol§kého zíkona ie přednostnč ržd!,přiiato ditč rok před
ná§tupem poÝinnó školní docházkt s trvalým pobytem y obci Roudné.

II.
Přivo]né kapacilě po urnistční dětidle§3.1školskóho 7ákona. roZhoduj§ o přiieti dětí
mladšich ieditelka dlc kritériiprcrjednaných sc zřizovateIenr školy. uvcdcných v následu.jici

tabulce. Přednostnč bude přijato dilě s v},ššim bodor,Ým hodnoccrlín ( \,souladu s§ 3,1odst,1

ditě nladší 3]ct ncmá na přijetí do rnatcřskt škol) prliYni náíok )

Doplňující kritéria:
Pokud nedojde k naplněDí kapacity mateřské školy dl€ bodu L (: děti íok před nástupem
povinné školní docházky v obci Roudné ) bude v případě rovnosti bodů přihlédnuto:

a) k tonrn, 7da souťo7cnec ditěle na\ š|ěvuje nateřskou školu Roudné a brrde ji
navštčvovat i vc škollrím roce 202li]022

b) \,připadě nerozlr()dnutí dle bodu a) doplňujicich kritérií. budoU upiednostnčn),starší
děli ( podle dl|l1úarozcní )

Pokud nc]ná dítč tn,a]ý poby1 v obci ltoudné. nlťLže být přijato do l\,lateřské školy Roudné
pL,u/ť \ |ll|adc iťiI Jl,.ldlťc|]i kap.l(,l\ ,

V Roudnón dnc: 1(),3,202l

oBEc Ro
Roudenská 120

]!l L-

37o 07 České
lÓi002 45 3

kritéria pro příjímání rlětí do MŠ Body
lil,alý pob!,t dítěte ']laalý poby1 ditěte v obci Roudné k datu podáni žádosti )0

l n 3lÝ nohvl dílěte rnjmo obcc Iloudné 0

vek dltete Dosúení !ěku dítčtc 5 lct od 1 ,9,2021 dcr 3l,l 2.20] l I2
Dosažení \,čku ditčte,1 lel od 1,1.202l do ]0,4,2{)]] 11

Dosažení \,čku dítčte.l let od 1,5.202l do]1,8,20]l l0
Dosažení\ěkll dítěte 4 let od l,9-2021 do ]1,12.202l
Dosrení \,ěku ditčtc j lct od 1,1.]02l do 30.,1,202l 8

Dosažení \,čku ditčte ] lel od 1,_5,202] do ]1.8,202l ,7

Dosažcní \,ěku dílěle 3 let od ].9,202l do 31.12.202] 6

Dosažeíí věku dítěte 3 let od 7 .l .2022 do 30 .4 .2022 5

Dosažeii \,ěku dítčtc ] llrt od 1,5,2022do31.8.2022 1

Cclko\,ý počel bodŮ

DLÓ:czoo 12

Miroslava Hálková
ředitelka MŠ Roudné
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