Kritéria k přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání do CMŠ Ovečka v Olomouci pro
školní rok 2018/2019
Ředitelka CMŠ Ovečka v Olomouci stanovuje následující kritéria, podle kterých bude
postupovat při rozhodování, na základě §34 zákona č. 561/2004 Sb. v aktuálním znění, o
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v Církevní
mateřské škole Ovečka v Olomouci v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu
vzdělávání v daném školním roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí
pro Církevní mateřskou školu Ovečka v Olomouci:
Děti jsou přijímány na volná místa v CMŠ Ovečka v Olomouci.
Bez ohledu na bodové hodnocení bude přednostně v souladu s ustanovením §34 odst. 4
zákona č. 561/2004 Sb. v aktuálním znění, o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vždy přijato dítě rok před nástupem povinné
školní docházky. V případě vyššího počtu předškoláků, než budeme moci přijmout, bude
rozhodující dřívější datum narození dítěte.

1. Děti, jejichž rodiče upřednostňují křesťanskou výchovu.
2. Opakovaný zájem o docházku do CMŠ Ovečka v Olomouci. (tj. děti neumístěné v minulém
školním roce nebo v předchozích letech)
3. Sourozenci dětí, kteří v současné době navštěvují CMŠ Ovečka v Olomouci, případně,
pokud se najednou hlásí 2 a více dětí z jedné rodiny a nejmladší z nich dosáhne k 31.12.
tohoto roku 3 let.
5. Děti s celodenní docházkou dle data narození (přednost mají děti dříve narozené)
6. Dítě, které dosáhne nejpozději ke dni 31.08. tohoto roku 3 let věku.
7. Děti, jejichž rodiče se podíleli na úpravách CMŠ Ovečka v Olomouci, nebo pomohli při
chodu CMŠ Ovečka v Olomouci.
Nejedná se o škálové hodnocení, bodové ohodnocení je součástí tabulkového zpracování na formuláři přihláška
k přijetí.

Doklady potřebné k zápisu dítěte: Rodný a křestní list dítěte, potvrzení od lékaře, že je dítě
řádně očkované, vyplněnou přihlášku dítěte k přijetí (k vytisknutí na http://cms-ovecka.cz, nebo
v CMŠ Ovečka v Olomouci, Na hradě 246/2), občanský průkaz zákonného zástupce.
Děti, které mají být přijaty, umí samostatně používat toaletu, umí se samy najíst, jsou
částečně samostatné při oblékání.

Je nezbytné, abyste přišli i s Vašim dítětem.

Kritéria

maximální počet 35 bodů

Počet
bodů

Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky.

10

Děti, jejichž rodiče upřednostňují křesťanskou výchovu.

6

Opakovaný zájem o docházku do CMŠ Ovečka v Olomouci.

4

Sourozenci dětí, kteří v současné době navštěvují CMŠ Ovečka v Olomouci, případně, 5
pokud se najednou hlásí 2 a více dětí z jedné rodiny a nejmladší z nich dosáhne k 31.12.
tohoto roku 3 let.
Individuální situace:

2

Děti s celodenní docházkou dle data narození.

Dítě, které dosáhne nejpozději ke dni 31.08. tohoto roku 3 let věku.

3

Děti, jejichž rodiče se podíleli na úpravách CMŠ Ovečka v Olomouci, nebo 5
pomohli při chodu CMŠ Ovečka v Olomouci.

Doplňující kritéria dle zaměření CMŠ Ovečka v Olomouci
V případě rovnosti bodů rozhodne o výsledném pořadí ředitelka školy a bude děti přijímat
dle věku dětí nebo individuální situace.
Děti se speciálními vzdělávacími potřebami jsou přijímány na základě doporučení odborného
pracoviště a možností CMŠ Ovečka v Olomouci.
Do bodového systému budou zařazovány pouze žádosti odevzdané v řádném termínu.

