Mateřská škola Janová
Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání
v Mateřské škole Janová pro školní rok 2019/2020
Podle § 34 zákona 561/2004 Sb. (školský zákon) a podle §1a a § 2 Vyhlášky č. 43/2006 Sb. o předškolním
vzdělávání stanovuje ředitel školy tato kriteria pro zápis do MŠ

Ředitelka Mateřské školy Janová Martina Borsíková Ďurinová stanoví následující kritéria, podle
kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v
mateřské škole v případech, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí o přijetí
překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu, což je do 20 dětí.
KRITÉRIA
1. Poslední rok před zahájením povinné docházky do základní školy - tj. děti,
které dosáhnou věku 5 let do 31. 8. 3018
2. Trvalý pobyt v příslušném školském obvodu dané MŠ u dítěte, které dosáhlo
věku minimálně 3 let k 31. 8. 2018
3.
4 roky dosažené k 31. 8. 2018
Věk
3 roky dosažené k 31. 8. 2018
dítěte
2 roky dosažené k 31. 8. 2018

POČET
BODŮ
8
2
3
2
1

4. Bydliště dítěte v Janové

2

5. Sourozenec, který je již v MŠ přijatý a bude se v dané MŠ vzdělávat
i v následujícím školním roce 2018/2019

1

Upozornění k zápisu

V den zápisu 14. 5. 2019 mají všechny podané žádosti k přijetí v době od 10:00 – 12:00 hod a
14:00 - 16:00 hod. stejnou váhu, v žádném případě nebude v tomto dni zápisu vytvořeno
pořadí s přednostní výhodou k přijetí do MŠ.
Kdo z rodičů zvažuje dát dítě do MŠ až v průběhu školního roku 2019-2020, měl by se přesto
dostavit k zápisu, protože v opačném případě by MŠ na vaše dítě nezískala státní dotaci.
Žádosti o přijetí do MŠ si můžete vyzvedávat od 10. 4. 2019 v MŠ nebo na www.msjanova.cz,
které pak odevzdáte v den zápisu.
Martina Borsíková Ďurinová, ředitelka MŠ

