Zápis do MŠ na školní rok 2021/22
Zápis dětí na školní rok 2021/2022
proběhne od 3. května 2021 do 7. května 2021 od 8:00 do 15:00 hodin v budově MŠ Nové
Hrady.
Žádost o přijetí, Přihlášku dítěte k zápisu do MŠ a Evidenční list dítěte je možné vyzvednout
v budově MŠ.
6. 4. a 12. 4. 2021 v době od 10-12 hod.
9. 4. a 16. 4. 2021 v době 13-15 hod.

Kritéria pro stanovení pořadí přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání na školní rok
2021/2022
1. Kritéria pro přijímání dětí s trvalým pobytem v místě MŠ, které před 31. 8. 2021 dosáhnou
nejméně 4. roku věku a děti ve věku 5 let, s povinností předškolního vzdělávání (přednostní
přijetí)
Trvalý pobyt dítěte a věková skupina
- místo trvalého pobytu dítěte v místě MŠ: 7 bodů.
- místo trvalého pobytu dítěte mimo místo MŠ: 5 bodů
- 5 let a starší: 7 bodů
- 4 roky: 6 bodů

2. Kritéria pro přijímání ostatních dětí
Věková skupina dítěte
-

5 let a starší: 7 bodů

-

4 roky: 6 bodů

-

3 roky + ti, kteří dosáhnou věku 3 let do 31. 12. 2021: 5 bodů

-

2 roky: 4 body

-

1 rok: nepřijímáni

Trvalý pobyt (dítěte nebo alespoň 1 zákonný zástupce)
-

trvalý pobyt na území Nových Hradů, kde je umístěna MŠ: 7 bodů

-

trvalý pobyt mimo obec Nové Hrady: 5 bodů

Sourozenec
-

již navštěvuje MŠ, kam podáváte přihlášku (bude ji navštěvovat i po 1. 9. 2021: 1 bod

-

nenavštěvuje MŠ, kam podáváte přihlášku: 0 bodů

ORGANIZACE ZÁPISU
Při zápisu je nutné doložit Přihlášku dítěte k zápisu do MŠ, Evidenční list (oba formuláře
vyplněné, podepsané oběma rodiči, potvrzené lékařem) a vyplněnou Žádost o přijetí dítěte
k předškolnímu vzdělávání. Dále je nutné doložit rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného
zástupce. K zápisu je nutné se dostavit i s dítětem.
Každé žádosti bude školou přiděleno registrační číslo, které obdrží i žadatel. Je nutné si toto
číslo uschovat – výsledky zápisu s určením pořadí budou zveřejněny na základě registračních
čísel. Zápis bude zpracován ředitelem školy podle stanovených kritérií. Seznam s výsledky
přijímacího řízení bude vyvěšen na hlavních dveřích mateřské školy, na webu školy a obecní
vývěsce. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí
ke vzdělávání, za oznámená (§ 183 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění), tzn., že zákonní
zástupci nemusí potvrzovat převzetí rozhodnutí o přijetí do MŠ a ani je škola nebude zákonným
zástupcům doručovat. V případě nepřijetí dítěte zákonní zástupci obdrží v zákonné lhůtě
„Rozhodnutí o nepřijetí dítěte“ do MŠ Nové Hrady (Základní škola a mateřská škola Nové
Hrady).

Kompetence dítěte při nástupu do MŠ:
Používá toaletu (dítě se nepomočuje, nenosí pleny), při jídle jí samostatně lžící a pije ze
skleničky, začíná si samostatně oblékat některé části oblečení, pohybuje se bezpečně chůzí
(již nepoužívá kočárek), umí slovně vyjádřit své potřeby, reaguje na pokyny známé dospělé
osoby.

Mgr. Petr Čermák
ředitel Základní školy a Mateřské školy Nové Hrady

