Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání do MŠ
Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od tří do šesti let.
V jednotlivých bodech mají přednost vždy děti dříve narozené.
K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením
povinné školní docházky. Pokud nelze dítě v posledním roce před zahájením povinné školní
docházky přijmout z kapacitních důvodů, zajistí obec, v níž má dítě místo trvalého pobytu,
zařazení dítěte do jiné mateřské školy (§ 34, zákona č. 561/2004 Sb, školský zákon).
V případě nenaplnění kapacity lze přijmout děti v průběhu školního roku. O přijetí dětí se
zkušební dobou 3 měsíce rozhoduje ředitelka školy.
Při přijímání se bude postupovat v tomto pořadí:
1. dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky s trvalým pobytem
v obci Teplýšovice a obcích s odkazem na článek VI. Smlouvy včetně dodatku č. 1 o
spolupráci pro zajištění předškolního vzdělávání pro děti, uzavřené mezi obcemi
Teplýšovice, Kozmice, Struhařov a Čakov. (§ 34 školského zákona č.561/2004 Sb.,
školský zákon, ve znění pozdějších předpisů),
2. dítě s trvalým pobytem v obci Teplýšovice, nebo obcích s odkazem na článek VI.
Smlouvy včetně dodatku č. 1 o spolupráci pro zajištění předškolního vzdělávání pro děti,
uzavřené mezi obcemi Teplýšovice, Kozmice, Struhařov a Čakov,
3. dítě bez trvalého pobytu v obci Teplýšovice.
V případě nenaplnění kapacity, lze přijmout děti v průběhu školního roku (§ 34 odst. 7,
zákon č.561/2004 Sb., školský zákon) dle výše stanovených kritérií.
O přijetí dítěte do MŠ a o přijetí dítěte se zkušební dobou 3 měsíce rozhoduje ředitelka školy.
(§ 165, odst. 2, písm b) a §34, odst. 3, zákon č.561/2004 Sb., školský zákon, ve znění
pozdějších předpisů).
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Nezbytné doklady pro přijímací řízení
Zákonní zástupci se dostaví k zápisu ve stanoveném termínu do MŠ s:
1. rodným listem dítěte,
2. občanským průkazem (či jiným průkazem totožnosti),
3. vyplněnou žádostí, kterou si lze vyzvednout u ředitelky školy v ZŠ, nebo u učitelek v
MŠ.
Nejpozději do 7 dnů po zápise doloží potvrzení lékaře o očkování a zdravotním stavu
dítěte a do 15 dnů potvrzené Čestné prohlášení vystavené k zápisu od obce, v které
má dítě trvalý pobyt. Toto čestné prohlášení si lze stáhnout na webových stránkách obce
Teplýšovice nebo osobně vyzvednout na obecním úřadě obce Teplýšovice či přímo při
zápisu v MŠ.
Teprve potom bude rozhodnuto o přijetí/nepřijetí dítěte do MŠ.
Datum zápisu bude zveřejněno nejpozději 14 dní před zápisem, a to obvyklým způsobem,
tj. plakát na obecní vývěsce, nástěnce MŠ a webových stránkách školy
(zs-a-ms-teplysovice.wz.cz).
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