Kritéria zveřejněna dne: 29. 4. 2018

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání
v Mateřské škole Havířov-Město Horymírova 7/1194
pro školní rok 2018/2019
Ředitelka Mateřské školy Havířov-Město Horymírova 7/1194 stanovila pro školní rok
2017/2018 následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě
ustanovení § 165 ods. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí
dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí
k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí
pro mateřskou školu.
Počet volných míst pro školní rok 2018/2019: 28

Stanovená kritéria

Bodové ohodnocení
Stanoveno

Věk dítěte
k 31. 8. 2018

3 roky 31. 8. 2019

0

3 roky k 31. 12. 2018

1

3 roky k 31. 8. 2018

2

4 roky

3

5 let

4

nad 5 let (odložená školní docházka)

5

Uděleno

Celkové dosažení bodů





Zápis je povinný pro děti, které dovrší 5 let do 31. 8. 2018, pokud ještě mateřskou školu
nenavštěvují. Spádový obvod mateřských škol určilo Statutární město Havířov jako jeden pro
části Šumbark, Město a Podlesí.
Ve smyslu ustanovení § 50 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví může předškolní
zařízení přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním.
Při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole bude ředitelka
mateřské školy vycházet z výše uvedených kritérií. Přednostně bude přijato dítě s vyšším
bodovým ohodnocením. V případě stejného počtu bodů bude přijato dítě věkově starší.

U zápisu zákonný zástupce dítěte předloží:
 vyplněný formulář Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
 rodný list dítěte
 občanský průkaz
 potvrzení dětského lékaře
Základní podmínkou přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání je řádné doložení všech požadovaných
dokumentů zákonným zástupcem, a to v termínu do 21. 5. 2018.

Poučení:
Svým podpisem potvrzuji, že jsem byl/a poučen/a o tom, že žádostí o přijetí dítěte do MŠ je ve smyslu
§ 44, odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád zahájeno správní řízení.
Dále jsem
byl/a poučen/a o tom, že:
1. dle § 36, odst. 1, správního řádu, jsou účastníci oprávněni navrhovat důkazy a činit návrhy po
celou dobu řízení až po vydání rozhodnutí, správní orgán může usnesením prohlásit, dokdy
mohou účastníci činit své návrhy,
2. dle § 36, odst. 2, správního řádu mají účastníci právo v řízení vyjádřit své stanovisko. Pokud o
to požádají, správní orgán jim poskytne o řízení informace, nestanoví-li zákon jinak,
3. dle §36, odst. 3, správního řádu, musí být účastníkům řízení před vydáním rozhodnutí ve věci
dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, to se netýká žadatele, pokud se jeho žádosti
v plném rozsahu vyhovuje a účastníka, který se práva vyjádřit k podkladům rozhodnutí vzdal,
4. dle §36, odst.4, správního řádu, účastník nebo jeho zástupce je povinen předložit na výzvu
oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti, což je doklad, který je veřejnou listinou, v němž je
uvedeno jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu a z něhož je patrna i podoba,
5. dle §38, správního řádu, mají účastníci a jejich zástupci právo nahlížet do spisu, právo ze spisu
si činit výpisy a právo na to, aby správní orgán pořídil kopie spisu nebo jeho části.

V ………………………

dne …………………

……………………………….
podpis zákonného zástupce

