Podmínky a kritéria pro přijímání dětí
k předškolnímu vzdělávání
V pátek 10. května 2019 se od 10.00 do 15.00 hodin uskuteční zápis dětí
do Mateřské školy Hořehledy pro školní rok 2019/2020.
Přijímací řízení je určeno dětem předškolního věku zpravidla od 3 do 6 ti let věku.
Potřebné formuláře (žádost, evidenční list a přihlášku ke stravování) je možné si vyzvednout
dopředu v mateřské škole nebo si je můžete stáhnout z našich webových stránek.
Žádost a ostatní vyplněné tiskopisy se odevzdávají do mateřské školy 10. května 2019
v Den zápisu.
Bez potvrzení lékaře je žádost neplatná. U zápisu předloží zákonný zástupce rodný list dítěte a
svůj občanský průkaz.
Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání bude oznámeno zveřejněním seznamu
přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem na vchodových dveřích školy a
webových stránkách ( www.zš a mš spálené poříčí.cz ) ve středu 29. května 2019.
V případě většího zájmu o umístění dětí než je volná kapacita, se bude pro přijetí vycházet
z těchto kritérií:

Kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské
škole:
1. Děti, které dosáhnou pátého roku věku před začátkem školního roku k 31.8.2019 (povinné předškolní vzdělávání)s trvalým pobytem ve školském spádovém obvodu
města Spálené Poříčí
2. Děti, které dosáhnou nejméně tří let k 31.8.2019 s trvalým pobytem ve spádovém
obvodu města Spálené Poříčí
3. Děti podle věku k pravidelné celodenní docházce s trvalým bydlištěm mimo spádový
obvod města Spálené Poříčí (budou přijímány od nejstaršího po děti, které do
31.8.2019 dovrší 3 let)
4. Děti mladší 3 let s trvalým bydlištěm ve spádovém obvodu města Spálené Poříčí, které
mají předpoklady pro plnění ŠVP PV (na základě individuálního zvážení ředitele
školy)

Dodatek:


Do mateřské školy bude přijato pouze dítě, které se podrobilo stanoveným očkováním:
má doklad, že je proti nákaze imunní, nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou
kontraindikaci – výjimku tvoří děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné
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