Mateřská škola, Hrochův Týnec, okres Chrudim
Sídliště 337, 538 62 Hrochův Týnec

Kritéria pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
pro školní rok 2019/20
Ředitelka mateřské školy po dohodě se zřizovatelem stanovila termín zápisu
k předškolnímu vzdělávání.

Zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020 se uskuteční
14.5.2019 od 13:00 hodin do 16:00 hodin v budově mateřské školy.
Ředitelka školy při příjímání dětí k předškolnímu vzdělávání postupuje v souladu s § 34,
o organizaci předškolního vzdělávání, §34 písm. a) o povinnosti předškolního vzdělávání a
způsobu jeho plnění, § 34 písm. b) o individuálním vzdělávání a §35 o ukončení předškolního
vzdělávání odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání, v platném znění. O přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
rozhoduje ve správním řízení, v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném
znění.
Ředitelka mateřské školy rovněž rozhoduje o stanovení zkušebního pobytu dítěte, jehož délka
nesmí přesáhnout 3 měsíce. Zkušební pobyt není možné dle § 34 odst. 3 školského zákona
stanovit dítěti, pro které je předškolní vzdělávání povinné.
Za účelem zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání stanovila ředitelka mateřské školy kritéria,
podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
v případech, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí o přijetí překročí počet,
který lze v rámci stanovené kapacity mateřské školy přijmout.
V případě většího počtu přihlášených dětí, než lze do mateřské školy přijmout, bude při
přijímání, při zachování stanovených kritérií, dalším kritériem věk dítěte (postupováno bude
od nejstaršího k nejmladšímu, při shodnosti data narození bude rozhodnuto losem).
Děti se speciálními vzdělávacími potřebami budou přijímány do MŠ za podmínek
stanovených vyhláškou č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními
vzdělávacími potřebami, ve znění vyhlášky 27/2016 Sb, v platném znění
Žádosti jsou podávány ve stanoveném termínu. V případě, že počet žádostí nedosáhl kapacity
MŠ, budou přijímány až do naplnění kapacity, poté již žádosti přijímány nebudou.
„Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání“ si zákonný zástupce může
vyzvednout v mateřské škole ve třídě JABLÍČKO v termínu od 29.4.2019 do 13.5.2019
vždy od 14.30 do 16.00 hodin.
U zápisu zákonný zástupce předloží:
•
•
•

vyplněnou „Žádost k předškolnímu vzdělávání“ - potvrzenou od dětského lékaře
rodný list dítěte
občanský průkaz (doklad o trvalém pobytu)

•
•

zákonný zástupce dítěte s cizím státním občanstvím – doloží doklad o povoleném
pobytu na území ČR
v případě dětí se speciálními vzdělávacími potřebami – zprávu z vyšetření ze
školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC)

U zápisu bude každému dítěti přiděleno registrační číslo.
Na úřední desce Města Hrochův Týnec, na webových stránkách mateřské školy
(www.mshrochuvtynec.cz) a na nástěnkách v šatnách tříd v mateřské škole budou dne
10.6.2019 zveřejněna čísla přijatých dětí. Rodičům nepřijatých dětí bude doručeno
„Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání“.

Kriteria k přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020
Děti budou k předškolnímu vzdělávání přijímány v tomto pořadí:
1) Děti k 1.9.2019 s odkladem školní docházky a děti s povinným předškolním
vzděláváním s trvalým pobytem v Hrochově Týnci a místních částech (Blansko,
Blížňovice, Skalice, Stíčany – dále jen v „místních částech“).
2) Děti k 1.9.2019 čtyřleté s trvalým pobytem v Hrochově Týnci a místních částech.
3) Děti k 1.9.2019 tříleté s trvalým pobytem v Hrochově Týnci a místních částech.
4) Děti k 1.9.2019 dvouleté s trvalým pobytem v Hrochově Týnci a místních částech
v pořadí sourozenci dětí již docházejících do MŠ, dále ostatní děti podle věku.
5) Děti k 1.9.2019 s odkladem školní docházky a děti s povinným předškolním
vzděláváním z jiného spádového obvodu.
6) Děti z jiného spádového obvodu v pořadí – sourozenci dětí již docházejících do MŠ
Hrochův Týnec, dále ostatní děti podle věku – od nejstaršího k nejmladšímu (děti
čtyřleté, tříleté, dvouleté k 1.9.2019).

Martina Doudová
ředitelka MŠ

V Hrochově Týnci 14.2.2019

