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1' Vydávání pŤihlášek

Vedoucí učitelka MŠ na žádost zákonnéha ásfupce dítěte vydá formulaŤ a pšedtištěrrou

žádost rodičŮ o pŤij*í do MŠ Jehnědí, a to od 7.2.20|6.

2. TermÍn a místo podání pŤihtášek

Vyplněrré pŤihlášky s žádostí ákonného zistupoe dítěte pro ffietí do MŠ pro školní rok
zfiLzafi se pŤijímají u vedoucí uěitelky MS od I. 4.zarc do 30. 4.2aÍ6. Nedílnou součástí

žádosti je potwzení od lékďe. Vedoucí učitelka bezodHadně provede její zaevidování
do seznarmr evidovan ch pŤihlášek a pŤidělí jí poŤadové číslo. V rámci platného termírnr

podfuií (|,4.2016.30. 4. 20Í6} není dále pŤihlíženo ke konkretnímu dni podáttí.

3. Kritéria pro prijímání

Ředitel školy posoudí všechny
neprijetí ve správním Íízení ,

pťihlášky podané v platném termínu a rozhodne o pŤijetí ci

Kritéria pr* pÍijetí dítěte v píípedě,
míst:

že počet pfihlášenych dětí do MŠ pfevyš,,je počet votnych

Ťeditelka píednostně pŤijme dítě:
- které dosi{hne k 1"9.2016 pěti let
. díte' které dowšilo k 1" 9.2aL6 věkrr 4 roky / iehaz olespo jeden ze

zústupctl rn prolcazatelně trvalé bydÍiště vabci Jehnědí a také v abei bydli/
- dítě' které dowšilo k 1. 9.zarc věku 3 roky Í ieho;alespofi jeden ze
záIrotmlch zástupcti má prokcntelně trvalé bydkště v obei Jeknědí a taW v obci bydlí/
- děti ostatní dle věku dosaženého k l. 9' 201'6 bez rozdílu v trvďim bydlišti aíkonnych
ástupcu dÍtěte
. pÍednosbě též bude pŤijato dítě zaměsfirancaLŠ atuŠ rerncoi
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4' Datum a místo uveřejnění

Tato srn&nice je uveřejrrěna:
- ňa informační desce v budově MŠ 0.2.20t6_ 31. 3. 2016)
. na weboqých strankách školy (po celou dobu platnosti)

5. Různé

>Řeoitet školy může vyzvatzákonného zástupce k upřesnění či doplnění údajů v
přihlášce.

}K výsledku přijímacího řizeni z let minulých se nepřihlíží.

}o ýsledku přijímaciha ilzerr bude zákonný z.ístupce informován doporučeným

dopisem v pniběhu měsíce května roku 2016.

}Tato směrnice ruší a nahraeuje směrnici vydanou ve školním roce 20l5.2a16.

}V případě uvolnění místa v pniběhu školního rolar, bude qýzvou nabídnuto umístění
dítěte, které nebylo v přijímacím ř:rcnt přijato. Postupováno bude dle pořadí

z posledrtího přijímacího Íizeni, přičemž nejdříve bude umístění nabídrnrto prvnímu
nepřijatému dítěti.

v Jehnědí 1 . ťrnora 2016
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