MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠLUKNOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Okres Děčín, 407 77 Šluknov, Svojsíkova 352, IČ 709 83 836, IZO 107 561 611, +420 412 386 260, +420 739 424 608, reditelka@skolka-sluknov.cz

Ředitelka Mateřské školy Šluknov, příspěvkové organizace, po dohodě se zřizovatelem stanovuje
místo, termín a dobu zápisu k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020–2021, tj. s nástupem od
01. 09. 2020, takto:

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠLUKNOV
pro školní rok 2020–2021
proběhne bez osobní účasti

v pondělí
4. května 2020 od 10:00 do 17:00 hodin
v budově Svojsíkova 352, Šluknov.
(Pro všechna pracoviště MŠ - Svojsíkova 352, Svojsíkova 355, Žižkova 1032- společně.)

V případě zájmu o zápis do MŠ DNE 04. 05. 2020 DORUČTE:

KAM DORUČIT?
-

-

Buď osobně nebo prostřednictvím České pošty na adresu MŠ ŠLUKNOV, k rukám ředitelky
školy, Svojsíkova 352, Šluknov – do schránky s nápisem ZÁPIS 2020-2021 (u hlavního
vchodu ze silnice),
nebo dálkově s digitálním podpisem do datové schránky školy: t86kz8q,
nebo dálkově s ověřeným podpisem e-mailem do schránky: reditelka@skolka-sluknov.cz (+
do 3 dnů zašlete originály na adresu MŠ Šluknov).

CO DORUČIT?
•

•
•

FORMULÁŘE – (Formuláře vám byly vhozeny do schránky nebo si je můžete vytisknout
z webových stránek školy: www.skolka-sluknov.cz nebo po domluvě na tel. č. 739 424 608
vám je rádi předáme v MŠ na adrese Svojsíkova 352, Šluknov.)
Kopii RODNÉHO LISTU DÍTĚTE
Vyjádření lékaře nebo ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ + kopii OČKOVACÍHO PRŮKAZU DÍTĚTE

Děkujeme za spolupráci!

Bc. Jana Korečková
Ředitelka školy
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KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠLUKNOVĚ
PRO ŠKOLNÍ ROK 2020 – 2021
(S NÁSTUPEM OD 1. 9. 2020)

Směrnice č. 3/2019

Spisový znak:

3.1

Platnost:

04. 12. 2019

Skartační znak:

S5

Účinnost:

od 01.05. 2020
do 16. 05. 2020

Zpracovala, vydala:

Bc. Jana Korečková, ředitelka

Projednáno na poradě, pedagogické radě dne:

04. 12. 2019

Zákonní zástupci seznámeni dne:

04. 12. 2019

Vyvěšeno:

04. 12. 2019

Závaznost:

-

-

pro všechny zaměstnance MŠ
Šluknov, příspěvkové organizace,
Svojsíkova 352;
pro zákonné zástupce dítěte.
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Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy ve Šluknově pro školní rok
2020–2021 (s nástupem od 1. 9. 2020)
Ředitelka Mateřské školy Šluknov, příspěvkové organizace, Bc. Jana Korečková, stanovila následující
kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b)
zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské
škole.
A) K předškolnímu vzdělávání může být přijato dítě, které dovršilo nejméně 2 roky věku a které se
podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže
očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci, bez plen a s dovednostmi částečné sebeobsluhy. Toto
neplatí pro dítě, pro které je předškolní vzdělávání od 1. 9. 2020 povinné. Dítě mladší 3 let nemá na
přijetí do mateřské školy právní nárok. Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání podaná
zákonnými zástupci dítěte, kterému nejsou v době zápisu 2 roky, bude přijata pouze v případě, pokud
dítě dovrší 2 let věku nejpozději k 31. 8. 2020.
B) Při přijímání dětí do mateřské školy budou v případě, že počet žádostí o přijetí k předškolnímu
vzdělávání překročí počet volných míst v mateřské škole k 1. 9. 2020 (maximální kapacita mateřské
školy je 195 dětí celkem), použita kritéria uvedená v následující tabulce. Přednostně bude přijato dítě
s vyšším celkovým hodnocením, v případě rovnosti má přednost dítě s dřívějším datem narození.

1.

2.

3.

4.
5.

6.
7.

Kritérium
Dítě dosáhlo nebo dosáhne 5 let věku nejpozději 31. 8. 2020 (včetně dítěte
§ 34 odst. 1
s odkladem povinné školní docházky) a má místo trvalého pobytu, v případě cizinců
školského
místo pobytu, ve školském obvodu mateřské školy, a to do výše povoleného počtu
zákona
dětí uvedeného ve školském rejstříku.
Dítě, které dosáhlo nebo dosáhne 4 let věku nejpozději 31. 8. 2020 a má místo
trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, ve školském obvodu mateřské školy,
§ 34 odst. 3
a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku.
školského
Dítě, které dosáhlo nebo dosáhne 3 let věku nejpozději 31. 8. 2020 a má místo
zákona
trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, ve školském obvodu mateřské školy,
a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku.
Dítě starší 5 let k 1. 9. 2020 a nemá místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo
pobytu, ve školském obvodu mateřské školy, a to do výše povoleného počtu dětí
uvedeného ve školském rejstříku.
Dítě starší 4 let k 1. 9. 2020 a nemá místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo
Věk dítěte pobytu, ve školském obvodu mateřské školy, a to do výše povoleného počtu dětí
uvedeného ve školském rejstříku.
Dítě starší 3 let k 1. 9. 2020.
Dítě, které dosáhne 2 let věku nejpozději 31. 8. 2020.

C) V případě shody (např. dvě děti narozené ve stejný den) rozhodne los za přítomnosti zákonných
zástupců dítěte.
D) Individuálně se hodnotí děti přijímané do třídy zřízené podle § 16 odstavce 9 školského zákona,
které doporučilo školské poradenské zařízení.
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E) Kritéria se vztahují pouze k Zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání (konaného 4. 5. 2020) během
školního roku jsou děti přijímány podle počtu volných míst v MŠ!
F) Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, bude oznámeno
nejpozději do 30 dnů ode dne konání zápisu zveřejněním seznamu registračních čísel (dětem/
žadatelům přiděleny při zápisu) na veřejně přístupném místě v mateřské škole a na webových
stránkách www.skolka-sluknov.cz po dobu nejméně 15 dnů – tímto se považují rozhodnutí o přijetí za
oznámená.
G) Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude zákonným zástupcům dítěte
doručeno do vlastních rukou.
Ve Šluknově dne 06. 04. 2020

Bc. Jana Korečková
ředitelka školy
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Přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
(Výňatek ze Školního řádu Mateřské školy Šluknov, příspěvkové organizace – blíže viz směrnice č.
2/2019)
•
•
•

•

•
•

•

•

•

Do mateřské školy jsou přijímány děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však děti od 2
let.
Předškolní vzdělávání je povinné pro děti, které dosáhly od počátku školního roku, který
následuje po dni, kdy dítě dosáhlo pátého roku věku.
Ředitelka mateřské školy stanovuje po dohodě se zřizovatelem místo, termín a dobu zápisu
k předškolnímu vzdělávání (od 2. května do 16. května) pro následující školní rok a informuje
veřejnost prostřednictvím plakátů, na webových stránkách mateřské školy, na vývěsce města,
ve Šluknovských novinách.
Dítě do MŠ přijímá na základě žádosti zákonných zástupců ředitelka školy. Žádost o přijetí dítěte
do MŠ
obdrží zákonní zástupci dětí v den zápisu v mateřské škole nebo si jej mohou vytisknout
z webových stránek školy – http://www.skolka-sluknov.cz/ a vyplněný formulář odevzdají
v den zápisu v mateřské škole. Při zápisu dítěte k předškolnímu vzdělávání předloží zákonný
zástupce svůj občanský průkaz a rodný list dítěte.
Ředitelka školy stanoví pro přijímání dětí kritéria, která jsou zveřejněna současně se
zveřejněním termínu přijímacího řízení.
Pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání předkládá zákonný zástupce dítěte:
a. Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
b. Vyjádření lékaře k přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, potvrzení o tom, že
se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti
nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci
c. Evidenční list dítěte podepsaný zákonným zástupcem
d. Dohodu dítěte o docházce do mateřské školy
e. Zmocnění k předávání dítěte
Na základě žádosti zákonného zástupce vydává ředitel mateřské školy Rozhodnutí o přijetí
dítěte k předškolnímu vzdělávání v souladu se zákonem 500/2004 Sb., správní řád a zákonem
561/2004 Sb., o
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon), a to
buď kladné nebo záporné.
Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání obdrží zákonní zástupci dítěte v písemné
formě a bude uveřejněno:
a. na úřední desce školy a
b. na webových stránkách školy (http://skolka-sluknov.cz/) – s uvedením
přiděleného registračního čísla;
O přijetí či nepřijetí dítěte do MŠ jsou zákonní zástupci informováni ve správním řízení.

