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Mgr. Irena Kavková        Mgr. Josef Kyncl 

Kritérium  Body 

č. 1 
Dítě nastupující do předškolního 
ročníku MŠ (tzv. předškolák) 

Trvalé bydliště v obci Krouna a 
místních částech 

4 

Trvalé bydliště v obcích P. Kamenice, 
Kladno, Otradov, Pokřikov, Vojtěchov 

3 

Trvalé bydliště v jiných obcích 0 

- z došlých žádostí budou nejdříve vyhodnoceny žádosti splňující kritérium č. 1 se 
ziskem bodů 3 a vyšším 

- z těchto žádostí bude sestaveno pořadí dle získaného počtu bodů a v případě rovnosti 
bodů dle věku dítěte v pořadí od nejstaršího po nejmladší 

- děti jsou přijímány v uvedeném pořadí až do naplnění volné kapacity 
V případě, že po přijetí všech dětí splňujících zisk bodů z kritéria č. 1 tři body a více zůstane 
volná kapacita, je ze zbývajících žádostí sestaveno pořadí dle počtu bodů získaných za 
kritéria č. 2 až č. 5. a děti jsou přijímány v dosaženém pořadí od nejvyššího počtu bodů až do 
naplnění volné kapacity; v případě rovnosti bodů rozhoduje počet bodů získaných v kritériu 
č. 2 a nepůjde-li ani potom rozhodnout, pak č. 3 a případně č. 4. 
č. 2 
Trvalé bydliště 

v obci Krouna a místních částech 3 

v obcích P. Kamenice, Kladno, Otradov, 
Pokřikov, Vojtěchov 

2 

v jiných obcích 0 

č. 3 
Věk dítěte dosažený ke dni 1.9. roku, 
ve kterém je dítě přijímáno 

4 roky a starší 2 

3 roky 1 

2 roky 0 

č. 4 
Sourozenec docházející do ZŠ Krouna  
ke dni 1.9. školního roku, ve kterém je 
dítě přijímáno 

Ano, za každého sourozence 
docházejícího do ZŠ Krouna 

1 

Ne 0 

č. 5 
Nástup zák. zást. pečujícího o dítě do 
zaměstnání (příp. zahájení samost. výd. 
činnosti) doložený potvrzením 
zaměstnav. (příp. obdob.dokumentem) 

Ano 1 

Ne 0 
 


