INFORMACE K ZÁPISU DO MŠ

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ: 11.5. 2021 v

MŠ od 10: 00 do 15:30

Kritéria pro přijetí do MŠ, která budou použita, pokud zájem o místa v MŠ překročí kapacitu školy:
KRITÉRIA:
POČET BODŮ
1. Poslední rok před zahájením povinné docházky do základní školy
– tj. děti, které dosáhnou věku 5 let do 31.8. 2019
2. Trvalý pobyt v příslušném školském obvodu dané MŠ
3. Věk dítěte: 4 roky dosažené k 31.8. 2019
3 roky dosažené k 31.8. 2019
2 roky dosažené k 31.8. 2019
4. Bydliště dítěte v Loukově
5. Sourozenec, který je již v MŠ přijatý a bude se v dané MŠ
vzdělávat i v následujícím školním roce 2019/2020
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POSTUP:
•
•

Každému žadateli (dítěti)budou přiděleny body za splněná kritéria.
Podle počtu přidělených bodů bude stanoveno pořadí žadatelů. Žadatelé se shodným počtem
přidělených bodů budou dále řazeni podle data narození (od nejstaršího po nejmladší).

POVINNÉ PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ - Pro děti, které k 31. 8. 2021 dosáhly 5 a více let.

K ZÁPISU PŘINESTE:
•
•
•
•

Vyplněnou žádost o přijetí – s potvrzením o očkování od lékaře (nenaočkované děti nebudou
přijímány)
Doklad totožnosti zákonného zástupce
Rodný list dítěte
Potvrzení o trvalém bydlišti dítěte (pokud má trvalý pobyt jinde než zákonný zástupce)

•
•

Bez osobního předání žádosti nebude přijímací řízení v příslušné MŠ zahájeno.
Při převzetí žádosti bude každému žadateli, tj. dítěti, vydáno registrační číslo, zákonný zástupce
bude seznámen s tímto registračním číslem a dalším postupem v přijímacím řízení.
Podáním vyplněné žádosti zákonným zástupcem v MŠ se zahájí přijímací řízení, tj. správní řízení
ve věci podané žádosti – rozhodování.
Ředitelka rozhodne na základě zveřejněných kritérií o přijetí/nepřijetí dítěte k předškolnímu
vzdělávání.

•
•

ZVEŘEJNĚNÍ VÝSLEDKŮ
•

•
•
•
•

Po ukončení rozhodování budou zveřejněny výsledky přijímacího řízení. Předpokládaný termín
zveřejnění je stanoven na 28.5. 2021. A to vyvěšením rozhodnutí o přijetí u vchodových dveří
v MŠ a na webových stránkách školy.
Rozhodnutí nabývá právní moci po 15 dnech, od zveřejnění přijetí.
Rozhodnutí o přijetí nebude doručováno v písemné podobě, je možné si jej vyzvednout, na
požádání v MŠ.
Žadatelé, jejichž registrační číslo nebude na zveřejněném seznamu, nebyli v MŠ přijati a mohou
si rozhodnutí o nepřijetí vyzvednout u vedoucí p. učitelky (po předchozí telefonické domluvě).
V souladu s § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je dána
možnost nahlédnutí do spisů a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí ve věci přijetí dítěte k
předškolnímu vzdělávání v příslušném školním roce. Tato možnost je dána zákonným zástupcům
dítěte dne 31. 5. 2021 od 10.00 – 15.00 hodin v mateřské škole po předchozí telefonické domluvě.

Školní rok 2021/2022 pro nově přijaté děti začíná 1. 9. 2020 /den nástupu na žádosti o
přijetí.

