Církevní základní škola a mateřská škola ARCHA

Rozpis dnů otevřených dveří a zápisů do MŠ na rok 2018
Den otevřených dveří MŠ
24.4.2018

8:15 – 12:00

Zápis do MŠ
15.5.2018

8:15 – 12:00 a 14:30 – 17:00

Přijímání dětí
Děti jsou přijímány na základě zápisu. Při větším počtu přihlášených oproti volné kapacitě MŠ jsou
děti přijímány dle daných, kritérií. Na pořadí vypsaných kritérií nezáleží, každé z nich je obodováno a o
přijetí rozhoduje konečný součet bodů daného dítěte a z něj stanovené pořadí:
O počtu dosažených bodů u jednotlivých kritérií rozhoduje, po poradě s pedagogickou radou, ředitelka
školy, na podkladě všech dostupných (rodiči dodaných) podkladů a u sourozenců dětí z Církevní školy
ARCHA také na základě vlastní zkušenosti. V případě nevyplnění povinných polí v dotazníku k zápisu do
MŠ je přihláška neplatná. V případě rovnosti bodů dostane přednost sourozenec dítěte, které už Arše
zapsáno je. V případě rovnosti bodů dětí, které mají už v Arše sourozence, rozhoduje datum narození dítěte,
přednost dostane starší z dětí.
Přijetí dítěte do MŠ je podmíněno potvrzením pediatra v evidenčním listu dítěte o absolvování povinných
očkování, nebo dokladem, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou
kontraindikaci před nástupem do MŠ.
K zápisu je nutno vzít s sebou:
-

Občanský průkaz alespoň jednoho ze zákonných zástupců nebo jiný doklad totožnosti
Rodný list dítěte
V případě, že je k tomu důvod, pak rozhodnutí soudu o svěření dítěte do péče nebo dohodu obou
zákonných zástupců o jednání ve shodě

Církevní základní škola a mateřská škola ARCHA

Kritéria pro přijímání dětí do Církevní MŠ ARCHA
Vzhledem k tomu, že jsme církevní škola, stanovujeme kritéria s ohledem na nejlepší zájem dítěte, soulad
rodinné a školní filozofie a výchovného působení.

KRITÉRIUM
 soulad rodinné a školní filozofie
výchovy a vzdělávání stanovené v
ŠVP

BODY
-10
+1
+3-5



souhlas s výchovným působením -5
školy v souladu s jejím církevním +1
zakotvením (stanoveno v ŠVP)
+3-5



věk přihlašovaného dítěte





-10
0
+3
+6
+10
dítě má již jednoho nebo více 0
sourozenců v CZŠ a MŠ ARCHA
+6
+8

0
+5
 předpokládaná pravidelná nebo vyšší 0
+3
docházka
rodina počítá s návazností ZŠ na MŠ

ne
ano
ano, podpořeno uvedením konkrétních bodů školní
filozofie, se kterými rodina souhlasí
ne
ano
ano, podpořeno uvedením, ve kterých konkrétních
případech či bodech, je rodinný a školní přístup k této
problematice v souladu
méně než 2 roky
dva roky
tři roky
čtyři roky
pět a více let
ne
ano, pouze v MŠ,
ano v ZŠ – pokud ano, nepřičítají se už další body za
sourozence v MŠ
ne
ano
ne
ano

