Informace a Kritéria pro přijímání dětí do MŠ pro
školní rok 2019/2020
Termín zápisu: čtvrtek 2. května 2019 od 8,00 – 15,00 hodin
DOPOLEDNE: od 8,00 – 11,00 hod.
ODPOLEDNE: od 12,30 – 15,00 hod.
K zápisu se dostavte se svým dítětem a přineste:
∑ vyplněnou žádost o přijetí
∑ lékařské potvrzení o pravidelném očkování (nutné u dětí mladších 5 let)
∑ rodný list dítěte
∑ OP zákonného zástupce
KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ:
Ředitelka Mateřské školy Hrob stanovila následující kritéria, podle nichž bude
postupovat při rozhodování.
Na základě § 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, stanovuje ředitelka školy
kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání. Dle těchto kritérií bude postupováno v
případech, kdy počet žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, podaných zákonnými
zástupci, překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.
Podrobnosti k zápisu do Mateřské školy Hrob, příspěvková organizace
pro školní rok 2019 – 2020:
1. Dne ve čtvrtek 2. 5. 2019 probíhá v mateřské škole zápis do Mateřské školy v Hrobě od
8.00 – 15.00 hodin, dopoledne od 8.00 – 11.00 h., odpoledne 12.30 – 15.00 h.
2. Žádost o přijetí dítěte do MŠ s potvrzením pro lékaře – si zákonný zástupce vyzvedne
osobně v mateřské škole v termínu 17. 4. 2019 a 18. 4. 2019. dopoledne 10.00 – 11.30 h.,
odpoledne 12,30 – 14,30 h.
3. V mateřské škole při zápise odevzdáte přihlášku (žádost) předložíte rodný list dítěte a
svůj platný průkaz totožnosti nebo potvrzení o trvalém pobytu dítěte, lékařské potvrzení o
řádném očkování.
4. Podmínkou přijetí dítěte je, aby se přihlašované dítě podrobilo stanoveným pravidelným
očkováním a mělo doklad, že je imunní proti nákaze, nebo že se nemůže očkování podrobit
pro trvalou kontraindikaci (§ 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví). Tato
podmínka se nevztahuje na dítě, které se hlásí k povinnému předškolnímu vzdělávání
Podáním žádosti je zahájeno správní řízení.

5. Při zápise v MŠ zákonní zástupci obdrží registrační číslo, pod kterým bude oznámeno
přijetí Vašeho dítěte a informaci o možnosti nahlédnutí do spisů.
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. 2019 od 8.00 – 10.00 hodin v mateřské škole po
předchozí telefonické domluvě.
6. Při přijímání dětí do mateřské školy vychází ředitelka z kritérií uvedených v
následující tabulce.
7. Jednotlivá kritéria pro přijímání dětí do MŠ jsou ohodnocena určeným počtem bodů.
Pořadí přijatých dětí se řídí výsledným součtem bodů jednotlivých kritérií. K přiznání
jednotlivých kritérií slouží údaje uvedené v přihlášce do mateřské školy podané nejpozději
v den zápisu.
8. Přednostně bude přijato dítě s vyšším celkovým hodnocením.
9. V případě rovnosti výsledného součtu bodů jednotlivých kritérií bude pro přijetí dítěte k
předškolnímu vzdělávání rozhodující datum narození dítěte (starší má přednost před
mladším).
10. Nejpozději dne 29. 5. 2019 bude pod registračními čísly Rozhodnutí o přijetí / nepřijetí
zveřejněno na veřejně přístupném místě u vchodových dveří školní budovy MŠ a na
webových stránkách školy po dobu 15 dnů.
11. Rozhodnutí o přijetí /nepřijetí bude předáno osobně zákonným zástupcům v písemné
podobě v kanceláři školy.
12. Školní rok 2019/2020 pro nově přijaté děti začíná 2. 9. 2019 /den nástupu uveden na
žádosti o přijetí.
CO POTŘEBUJETE K ZÁPISU:
1. Žádost o přijetí - formulář řádně vyplněný
2. Evidenční list - formulář řádně vyplněný včetně lékařského potvrzení (povinné u dětí
mladších 5 let)
3. Rodný list dítěte
4. Občanský průkaz zákonného zástupce
Uvedené doklady a vyplněnou a potvrzenou přihlášku si, prosím, připravte k zápisu.
Pro rodiče přijatých dětí se bude konat ve čtvrtek, dne 13. 6. ,,Informativní schůzka“, kde
podáme důležité informace.
TĚŠÍME SE NA VÁS A VAŠE DĚTI U ZÁPISU!

BODOVÉ
OHODNOCENÍ

KRITÉRIA
TRVALÝ POBYT DÍTĚTE

VĚK DÍTĚTE

trvalý pobyt v obci Hrob
trvalý pobyt mimo obec,
která nezřizuje MŠ
(Mikulov, Moldava)
trvalý pobyt mimo obec
(ostatní)

5 bodů

3 roky věku k 31.8. 2019 a
mladší
4 roky věku do 31.8. 2019

5 bodů

5 let věku do 31.8. 2019
děti splňující podmínky
povinného očkování podle
§50 zákona 258/2000 Sb., o
ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST ochraně veřejného zdraví, v
platném znění – doloženo
potvrzením dětského
pediatra

3 body
0 bodů

9 bodů
10 bodů

2 body

DOPLŇUJÍCÍ
KRITÉRIA
OPAKOVÁNÉ PODÁNÍ
ŽÁDOSTI

v Hrobě 4. 3. 2019
Bc. Markéta Halířová
ředitelka MŠ Hrob

děti, které nebyly přijaty
v předchozím školním roce
2018

2 body

