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3.

Šrotv

20t7

Děti jsou pŤijímany v souladu se Zákonem o pŤedškolním,záklaďním, stŤedním,
vyšším,odborném a jiném vzdéIávání (školskf zákon) č. 56112004 Sb., Zákonem o
ochraně veŤejného zďtaví č. 25811200 Sb. a Vyhláškou o pŤedškolnímvzděLávání č.
1412005 Sb., ve znění pozdějšíchpŤedpisri.
1. PŤedškolnívzdě|ávání se organizuje pro děti ve věku zpravíd|a od tŤí do šesti let.

2. Zápis k pŤedškolnímu vzděIávéní se koná v období odZ. května do16.května. Termín a
místo zápisu stanoví vedoucí učitelka mateŤské školy a zveÍejní je zprisobem V místě

obvykl;fm.

3. K pŤijímacímutízeníje tŤeba pŤedloŽit Ťádně vyplněnou a podepsan ou Žáďost o pŤijetí
dítěte k pŤedškolnímu vzdélávání a PŤihlášku dítěte k zápisu do mateŤské školy, u
které nesmí chybět vyjádŤení lékďe.

1.

Vydávání pŤihlášek

Vedoucí učitelka MŠna žádost zákonného zástupce dítěte vydá formuláŤ a pŤedtištěnou
Žádostrodičri o pŤijetí do MŠJehnědí, a to od I.3.zan.

2.Termín a místo podání pĚihlášek
Vyplněné pŤihlášky s žádostízákonného zástupce dítěte pro pŤijetí do MŠpro školnírok
2017-2018 se pŤijímajíu vedoucí učitelky MŠod2. 5.2aI7 do 10. 5. 2017.Nedílnou součástí
žádosti je potvrzení od lékaŤe. Vedoucí učitelka bezodkladně provede její zaevidováni
do Seznamu evidovanych pŤihlášek a pŤidělí jí poŤadové číslo.V rámci platného termínu
podání (2. 5. 2016 . 10. 5. 20|7) neni dále pŤihlíŽeno ke konkrétnímudni podání.
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3.

Kritéria pro pňijímání

Ředitelka školy posoudí všechny pŤihlášky podané v platném termínu a rozhodne o pŤijetí či
nepŤijetí ve správním Íízení.
Kritéria pro pŤijetí dítěte v pŤípadé,že počet pŤihlášen;fch dětí do MŠpŤevyšuje počet volnych
míst:
Ťeditelka pŤednostně pŤijme dítě:
. které dosáhne k 1. 9. 2017 péti|etl iehož alespožt jeden ze
zákonnych zástupc md prokazatelně trvalé bydliště v obci Jehnědí a také v obci bydlí
. dítě, které dovršilo k 1. 9. 2017 věku 4 roky l iehoz alespoú jeden ze
zákonnych zástupc má prokazatelně trvalé bydliště v obci Jehnědí a také v obci bydlí/
- dítě, které dovršilo k 1. 9. 2017 věku 3 roky l ieho; alespoú jeden ze
zákonnych zástupc má prokazatelně trvalé bydliště v obci Jehnědí a také v obci bydlí/
. děti ostatní dle věku dosaženéhok 1 . 9. 2017 bez rozdílu v trvalém bvdlišti zákonnÝch
zástupcri dítěte
. pŤednostnětéžbudepŤijato dítě zaměstnance

ZŠatuŠletrncdi

4. Datum a místo uveŤejnění
Tato směrnice je uveŤejněna:
. na informačnídesce v budově MŠ( 1.3 .20t7 _ I0. 5. 20|7)
. na webovych stránkách školy (po celou dobu platnosti)

5. Rrizné

}Ředitelka školy mriže vyzvat zákonného zástupce k upŤesnění či doplnění ridaj v
pŤihlášce.

} K v;fsledku pŤijímacíboÍízeníz|et minul;fch se nepriilíží.

>o

vysledku pŤijímacíhoÍízeníbude zákonrry zástupce informován doporučenym

dopisem nejdéle 30 dní od termínu zápisu

.

} Tato směrnice rušía nahrazuje směrnici vydanou Ve školnímroce 20t6.20|7

.

} V pŤípadě uvolnění místa v prriběhu školníhoroku, bude vyzvou nabídnuto umístění
dítěte, které nebylo v pŤijímacímiízenípŤijato. Postupováno bude dle poŤadí
z posledního pŤijímacíhoÍízení,pŤičemžnejdŤíve bude umístění nabídnuto prvnímu
nepŤijatému dítěti.
V Jehnědí 0l. 03, z0I7

Mgr. Ivana Myšáková , Ťeditelka školy

