
Kritéria pro rrřiietí dětí do mateřské školy Čenkov pro školní rok 20221 2023

ŘcditclkaI\'IatcřskÓŠl<tlI1 Č'cnktlr'"příspělkol,Ótlt,gllt,lizace stanolilitnilsletluiící kritúria.poclIe nichžbudcptlsluptll,atpři rozhodol'ání na zliklaclČ Uslano\cní § l65 oclsl. J pisnl. [r) ziiktlllu c. 56l,,2()0.1 Sb., o přeclškrllnírn. zllklaclníIn"středníln" r,rŠšÍttl oclbot'tlérrl a.iinénl l'zclčlárání (škol.ský ziiktln). ,,c znčni ptlzdě.iších přcclpisrr. tl 1lři.ictí dílčtc kpřcdškoInínlLr r zcič,lár,ání r nratcřskcí školc.

L PředŠkolnír'zdělávání se_Posk1,'tuje dětem ve včku zpravidla od 3 let do začátktr povinné škoIní
docházkY, Mateřská škola Čenkov.p,o. je spádová pro děti s trvalýnr pobvtem v obcičenk,ru,

IL Při PřijílnáIlí dětí do rnateřské ško|v vy,chází řeclitelka z kritérií níže uveclenÝch. Děti budou
PřiiatY Poclle věku (starší tttá ve sre kaic,goriipřednost) v tonrto p"r"Jir"i.g."ii,'""

l, děti sPádové (s trva|-ýrn poby,ten v Čenkově). které dovrší k3l. B. 2022 nlil1.5let (povinnó
předškoIn í vzděIáviirl í) "

2. děti spádové, které dovrší k 3 l. 8. 2022 1 let-

3, clěti spádové. kleré dovrší k 3l. 8. 2022 3 leí-

4, děti nesPádové (s trvalýnl pobvteln Inilno obec čenkov ). které dovrší k 3l. 8. 2022 nin.5let
( povinné předškolní vzdělávání)

_5. děti spátlové, které dovrší k 3l. B. 2022 mi.t.2let"

6. dčti nes;rádové. které dovrší k 3l , B. 2022 min.2let

l'fiPřcclrlostnČní sc týká tóŽ dČtí clbčanii t;rropské unic či tlbčanti třetích zcn,rí. kteří rnají h|lršeno n)ís1() pob,\ttl nilÚzetní tlbcc, Ohčanó třctích zclní .|srlu 1lovinni doložit opr,álnční k pob1 iu ,-,,, ur",,,iř..k:;r.;,,;;;k, lc slnlslutlstano\ cllí § 2() otist. 2 písIn. c1) školskéhtl zákona.

III. V případě ste.|ltého stáří dětí rozlrodlle lcls.

Děti se sPeciálníni vzdělávacínri potřebanri.jsotr přijímánv na základě doporttčettí oclborttéhcl
PracoviŠtě. K Při|Ímacírnu t'Ízettí buclou zařazován1,, poLrzežác|osti odevzdané y řádnóm termínu.(ti otl 2. do 16. 5. 202l l

tel.č. l01

V Č]e rlkově 2022

třed gP"tlZkx, e:, * ruW*v { it

lnacllll rlzenl.
v případě uvo|nění místa v rnateřské škole budou přijímány děti podle pořadí
Pro školní rok2022-2023 se předpokládá 5-6 volnýcn mist.
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