Zápis dětí do mateřské školy v ZŠ a MŠ Starý
Hrozenkov pro školní rok 2019/2020
Zápis dětí do MŠ proběhne ve středu 15. května 2019
v budově ZŠ a MŠ Starý Hrozenkov v době od 13:00 do
16:00 hodin.
Při zápisu je nutno předložit:
1. Vyplněnou žádost o přijetí na předtištěném
formuláři s lékařskou zprávou o zdravotním stavu
dítěte potvrzenou pediatrem (V souladu s § 34 odst. 5
zákona č.561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění
a § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného
zdraví, v platném znění).
2. Rodný list dítěte.
3. Občanský průkaz/pas zákonného zástupce
Formulář žádosti o přijetí dítěte do MŠ je možno si
vyzvednout v mateřské škole denně od 24. dubna 2019.
K zápisu se dostaví žadatel – zákonný zástupce
s potřebnými doklady (účast dítěte není nutná!).
V souladu s § 34 odst. 1 zákona č.561/2004 Sb., školský zákon, v platném
znění ) se předškolní vzdělávání organizuje pro děti ve věku zpravidla od
3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let.
Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok.

Děti budou přijímány na základě následujících kritérií:
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Kritéria pro přijetí dítěte do MŠ ve Starém Hrozenkově
pro školní rok 2019/2020
Pro případ, že počet žádostí o přijetí převýší počet volných míst, stanovuje ředitel školy tato
kritéria:

POSTUP:
1. Poslední rok před zahájením povinné školní docházky do
základní školy – tj. děti, které dosáhnou věku 5 let do 31. 8.
2019

6

2. Bydliště dítěte*

1

Trvalý pobyt ve Starém Hrozenkově

3. Věk dítěte
-

4 roky dovršené k 31. 8. 2019
3
3 roky dovršené k 31. 8. 2019
2
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).

Ve Starém Hrozenkově 23. 4. 2019
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