Mateřská škola a Základní škola Sluníčko Turnov, příspěvková organizace

Stanovení podmínek pro podávání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání
Číslo směrnice:
Účinnost od:
29. 4. 2017
4 – příloha č.1
Číslo jednací:
Schválil:
Dagmar Rakoušová
S/04/17
Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává MŠ a ZŠ Sluníčko Turnov, příspěvková organizace
v souladu s § 34 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném
vzdělávání (školský zákon) v platném znění, stanoví následující upřesnění pro podávání žádostí o přijetí dětí
k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy.
Kritéria pro přijímání do mateřské školy
Při přijímání dětí do běžných tříd MŠ vychází ředitelka školy z následujících kritérií:
1. děti s místem trvalého pobytu ze spádového školského obvodu (Turnov) s právem přednostního přijetí
o povinné předškolní vzdělávání – dítě v následujícím školním roce dovrší 6ti a více let
o dítě 4leté (pro školní rok 2017/2018 narozené v období 31. 8. 2012 a starší)
2. děti s místem trvalého pobytu ze spádového školského obvodu stanoveného zřizovatelem (Turnov)
sestupně podle data narození
3. ostatní děti podle věku sestupně podle data narození
Při přijímání do speciálních tříd MŠ vychází ředitelka školy z následujících kritérií a součtu celkového
uvedeného bodového ohodnocení.
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Po zápisu bude určen pořadník dětí podle výše uvedených kritérií a jejich bodového ohodnocení. Děti budou
v pořadníku vedeny pod předem přidělenými čísly, které obdrží v době zápisu do MŠ.
Při podávání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání předloží zákonný zástupce:
1. potvrzení registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost o tom, že se dítě podrobilo
stanovenému pravidelnému očkování
2. v případě žádosti o přijetí do speciální třídy MŠ doporučení SPC/PPP o vhodnosti vřazení do
mateřské školy speciální.
Místo, termín a doba Zápisu pro následující školní rok je stanoven na 10. 5. 2017 od 10:00 do 16:00 hodin.
Při rozhodování o přijetí bude postupováno v souladu se Zákonem 500/2004 Sb. (Správní řád) podle výše
uvedených kritérií. Přijímání do mateřské školy je možné pouze do naplnění kapacity.
Počet přijímaných dětí pro školní rok 2017/2018 je stanoven na základě uvolněných míst v jednotlivých
třídách mateřské školy následovně:
Mateřská škola Kosmonautů 1640 – běžné třídy
počet
18
počet
5
Mateřská škola Kosmonautů 1641 – speciální třídy
Počet přijímaných dětí může být dodatečně zvýšen (odhlášení již přijatých dětí, popř. nástup dětí žádajících
odklad povinné školní docházky do základní školy, případně přestup doposud docházejících dětí do jiné
mateřské školy apod.)
Výsledky zápisu budou zveřejněny do 30 dnů po zápisu na úřední desce školy a na webu školy.
Zákonní zástupci, jejichž dítě nemohlo být do MŠ přijato, obdrží rozhodnutí poštou.
V Turnově

dne 29. 4. 2017

Dagmar Rakoušová, ředitelka školy

