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SMĚR]YICE PRo

STANOVENI KRITERII PRO PRIJIMANI DETI
DO MATERSKE SKOLY

ÚČttvxosT: od 16. 3. 2018

l'.Vydávání pŤihlášek

Vedoucí učitelka MŠ na žádost zákonného zástupce dítěte vydá formu\áÍ a pŤedtištěnou
žádost rodič o pŤijetí do MŠ Jehnědí, a to od 16. 3. 2018.

2.Termín a místo podání pŤih|ášek

Vyplněné pŤihlášky s žádostí zákonného zástupce dítěte pro pŤijetí do MŠ pro školní rok
2aI8.20I9 se pŤijímají u vedoucí učitelky MŠ od 2.5.2018 do 10. 5. 2018. Nedílnou součástí
žádosti je potvrzení od lékďe. Vedoucí učitelka bezodkladně provede její zaevidovríní
do seznamu evidovanych pŤihlášek a pŤidělí jí poŤadové číslo. V rámci platného termínu
podaní (2. 5.20t8 - 10. 5. 2018) není dále pŤihlíženo ke konkrétnímu dni podání.

3.Kritéria pro pŤijímání

Ředitel školy posoudí všechny pŤihlášky podarré v platném termínu a rozhodne o pŤijetí či
nepŤijetí ve správním Íízeni .
Kritéria pro pŤijetí dítěte v pŤípadě, Že počet pŤihlášen;fch dětí do MŠ pŤevyšuje počet voln;fch
míst:

Ťeditelka pŤednostně pŤijme dítě:
- které dosiáhne k 1.9.2018 pětilď/ jehož alespoú jeden ze
zákonnych zástupc má prokazatelně trvalé bydliště v obci Jehnědí a také v obci bydlí
- dítě, které dovršilo k 1. 9. 20l8 věku4 roky / iehož alespoújedenze
zákonnych zástupcti má prokazatelně tnalé bydliště v obci Jehnědí a také v obci bydlí/
- dítě, které dovršilo k 1. 9.2018 věku 3 roky l iehož alespoú jeden ze
zákonnych zástupcti má prokazatelně trvalé bydliště v obci Jehnědí a také v obci bydlí/
- děti ostatní bezrozdí|uv trvalém bydlišti zákonn;fch zásfupcti dítěte, které dovršily
k 1.9. 2018 věku 3 roky dle věku
- pokud se pŤihlásí děti mladší 3 |et, budou pŤednostně pŤijaté děti / jehož alespofi jeden ze
zákonnych zastupc md prokazatelně trvalé bydliště v obci Jehnědí a také v obci bydlí//dle
věku/
- pŤednostně též bude pŤijato dítě zaměstnance ZŠ a tvtŠ Jehnědí
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4. Datum a místo uveŤejnění

Tato směrnice je uveŤejněna:
- na informační desce v budově MŠ (16. 3. 2018 _ 10. 5. 2018)
- na webovych striínkách školy (po celou dobu platnosti)

5. Rrizné

}Ředitel školy mriŽe vyzvatzákonného zástupce k upŤesnění či doplnění rÍdajťr v
pŤihlášce.

}K v;isledku pŤijímacíhoÍízení z let minul;fch se nepŤihlíží.

}o vysledku pŤijímacího Íízeni bude zákonn1f zástupce informovrín doporučen;fm
dopisem nejdéle 30 dní od termínu zápisu .

}Tato směrnice ruší a nahrazuje směrnici vydanou ve školním rcce20l7.2018.

}V pŤípadě uvolnění místa v pruběhu školního roku, bude qfzvou nabídnuto umístění
dítěte, které nebylo v pŤijímacím Íízení pŤijato. Postupováno bude dle poŤadí
z posledního pŤijímacího Íízeni, pŤičemž nejdŤíve bude umístění nabídnuto pnmímu
nepŤijatému dítěti.
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