Mateřská škola, Křivsoudov, 257 66 Křivsoudov 172

č.j.16/21

tel. 317 853 423 email:mskrivsoudov@post.cz, www.mskrivsoudov.cz

Zápis do mateřské školy v Křivsoudově
podle opatření MŠMT k zápisům do MŠ pro školní rok 2021/2022 Zápis proběhne bez
přítomnosti dětí
1.Vytiskněte si potřebné formuláře z webových stránek školy www.mskrivsoudov.cz
Přijímací řízení (Žádost o přijetí, Evidenční list, Dohodu o docházce dítěte,
Evidenční list školního stravování).
2. Vše si dobře přečtěte a vyplňte.
3. Okopírujte rodný list dítěte a občanský průkaz rodiče, který vyplňuje přihlášku, u
cizinců oprávnění k pobytu na území ČR na dobu delší než 90 dnů (po ukončení
přijímacího řízení bude skartováno)
4. Vyplněnou a podepsanou Žádost, Evidenční list potvrzený lékařem a kopie 2 dokladů
předají zákonní zástupci ředitelce MŠ některým z těchto způsobů:
Od 2. 5. 2021 do 10. 5. 2021
a) zasláním do datové schránky (puzktn4 )
b) zasláním mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat prostý mail)
na adresu: mskrivsoudov@post.cz
c) Pokud nelze jinak, může 1 zákonný zástupce (bez přítomnosti dítěte) předat vyplněnou
přihlášku, potvrzený Evidenční list + sebou potřebné dokumenty, osobně
ve středu 5. května 2021 v Mateřské škole Křivsoudov v době od 8.30 do 14.30. Je
nutné předem kontaktovat ředitelku MŠ na tel. 317 853 423 (lépe v dopoledních
hodinách) a domluvit se na časové rezervaci. Stejně tak volejte v případě jakýchkoli
dotazů.
Ostatní formuláře: Evidenční list stravování a Dohodu o docházce v případě přijetí Vašeho
dítěte doručíte do MŠ do 15. června 2021. Na způsobu se domluvíme v závislosti na
epidemiologických opatřeních.
Registrační čísla: každá řádně vyplněná žádost včetně jejích příloh bude zapsána a dostane
přiděleno registrační číslo, které bude zákonným zástupcům předáno stejným způsobem
jako byla podávána Žádost o přijetí.
Seznam přijatých dětí vedených pod registračními čísly bude zveřejněn v mateřské škole
a na webových stránkách školy nejpozději 25. května 2021 po dobu 15 dnů.

Rozhodnutí
Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání, bude oznámeno
zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení.
Rozhodnutí o zamítnutí žádosti (tj. nepřijetí dítěte ke vzdělávání) v písemné podobě bude
zasláno podle možností (datová schránka, mail s el. podpisem ředitelky, případně poštou)
PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ do Mateřské školy, Křivsoudov
Při zápisu do mateřské školy (dále jen MŠ) postupuje ředitelka školy v souladu s vyhláškou č.14/2005 Sb., o
předškolním vzdělávání, zákonem č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a
jiném vzdělávání (školský zákon), zákonem č.500/2004 Sb., správní řád v platném znění a doporučením
veřejného ochránce práv (právo na rovné zacházení v přístupu k předškolnímu vzdělávání).

Kritéria pro přijetí dětí
Ředitelka MŠ stanovila následující kritéria, podle kterých bude postupovat v době zápisu při rozhodování o
přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. Podmínkou přijetí je, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným
očkováním (zákon č.258/2000 Sb.,), s výjimkou dětí, které budou od 1. 9. 2021 plnit povinnou předškolní
docházku.

Školský obvod Mateřské školy, Křivsoudov tvoří obce Městyse Křivsoudov.
Děti budou přijímány v tomto pořadí:
1) Přednostně děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a děti s
odkladem školní docházky s místem trvalého pobytu (v případě cizinců s místem pobytu)
ve školském obvodu MŠ Křivsoudov.
2) Přednostně děti, které k 1. 9. 2021 dosáhnou třetího roku věku s místem trvalého pobytu
(v případě cizinců s místem pobytu) ve školském obvodu MŠ Křivsoudov.
3) Přednostně děti, které nejpozději k 31. 12. 2021 dosáhnou třetího roku, jejichž sourozenci
se již v MŠ vzdělávají.
4) Přednostně děti podle věku (starší dítě má přednost před mladším), které k 1. 9. 2021
dosáhnou 3 let
5) Přednostně děti, které nejpozději k 31. 12. 2021 dosáhnou třetího roku věku s místem trvalého
pobytu (v případě cizinců s místem pobytu) ve školském obvodu MŠ Křivsoudov
V tomto zvláštním přijímacím řízení ředitelka mateřské školy upozorňuje, že přijímání dětí dle §34 zákona
561/2004 Sb. odst. 3 stanoví zkušební pobyt dětem, jehož délka nepřesáhne 3 měsíce, která se v pozdějším
období bude upravovat.

Další informace o mateřské škole lze získat telefonicky na čísle 317 853423,
emailem mskrivsoudov@post.cz nebo www.mskrivsoudov.cz
Přeji Vám všem v této době hlavně mnoho zdraví
Těším se s Vámi na shledanou

Bc. Radka Martínková
ředitelka mateřské školy

