Podmínky pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání
na školní rok 2022/2023 Mateřská škola Velká Hleďsebe, Tyršova 315, 35301 Velká Hleďsebe
Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 let do začátku povinné školní
docházky. Děti s odkladem povinné školní docházky budou zařazovány na základě „Rozhodnutí
ředitelství ZŠ o odložení povinné školní docházky“.
Termín přijímacího řízení na školní rok 2022/2023 je 2.5. a 3.5.2022 od 10.00 – 14.00 hodin.

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání, se oznamují
zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého
uchazeče. Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole i na webových stránkách
dané školy po dobu 15 dní. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterým se vyhovuje
žádostem o přijetí k předškolnímu vzdělávání za oznámená. Negativní rozhodnutí si zplnomocněný
zástupce dítěte vyzvedne na vyzvání ředitelkou školy osobně na dané MŠ, nebo mu bude zasláno.
Nabytí právní moci je stanoveno dle správního řádu, po uplynutí lhůty 15 dní na odvolání. Tato lhůta
se počítá ode dne oznámení (zveřejnění).
Podmínky:
K zápisu k předškolnímu vzdělávání se zákonný zástupce dítěte dostaví do mateřské školy s dítětem,
s sebou si přinese občanský průkaz. Cizinci doloží povolení k pobytu dítěte v ČR.
Zákonný zástupce dítěte obdrží v den zápisu registrační číslo a vyplní žádost o přijetí dítěte
k předškolnímu vzdělávání. V tiskopise určí zmocněného zástupce dítěte pro přebírání nebo zasílání
úředních dokumentů ze strany MŠ. Obdrží Evidenční list dítěte.
Zákonný zástupce dítěte doloží nejdéle 8 dní po zápisu k předškolnímu vzdělávání do MŠ
evidenční list s potvrzením od lékaře o zdravotním stavu dítěte s pravidelným očkováním dítěte. Bez
těchto dokladů nemůže ředitelka školy vydat Rozhodnutí a samotná vyplněná žádost je neplatná.
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, bude
ředitelka v případě, že počet žádostí překročí počet volných míst v mateřské škole postupovat dle
kritérií, která jsou zveřejněna ve ŠVP.

K předškolnímu vzdělávání jsou přednostně přijímány děti, které do 31.srpna 2022 dosáhnou věku
pěti let a od 1. září 2022 je předškolní vzdělávání povinné, děti s odkladem nebo dodatečným odkladem
povinné školní docházky.

Ve Velké Hleďsebi dne 26.3.2022

Lenka Charvátová ředitelka

