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Záryis do Montessoľĺ mateřské školy Podbřezí pľo školnírok

202tĺ2022

Do mateřské školy, jejížčinnost vykonáváZekladru škola a Montessoń mateřská škola
Podbřęzí, budou po dohodě se zÍizovatelem přednostně přijímany:
l . Děti, kteľépřed zač,átkem

školního toku 202I 12022 dosáhnou do
mají trvalý pobyt v obci Podbřezí
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202I pěti let věku a

2.Děti, které před začátkem školníhoroku2020l2021 dosłáhnou do 31'8.202I tří let věku a
mají trvalý pobyt v obci Podbřezí
3. Děti, jejichŽ souľozenec se již v mateřské nebo základní škole vzdělává a ve školnímľoce
202112022 se dále bude vzdělávat a k 31. 8. 202l dosĺíhnouvěku tří let.

4. Dalšíděti budou přijímany dle věku v pořadí od nejstaršího do naplnění kapacity 25 míst
Montessori mateřské školy, pokud mají trvalý pobyt v obci Podbřezí; pokud bude i nadále
volná kapacita, budou přijímany děti i z jiných územníchobvodů.

Kľitéńaa podľobné infoľmace k zápisu budou uveřejněny na webových strankách školy, kde
budou ke staženíi všechny dokumenty k vyplnění.

K žádosti není nutné dokládat potvrzení o zdľavotnímstavu vystavené dětským lékařem
Żádrostio přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávaní lze podávat do pondětí 10. 5. 2021:
_ do datové schĺanky školy,
_ e-mailem s elektľonickým podpisem zákonného zasfupce,
- poštou (ľozhodujícíjedatum podání na poštu),
- osobním podáním ve škole (popř. vhozením do poštovníschĺánky školy)
Záryls proběhne ve čtvrtek dne 14. 5.202lv době od 14:00 do 15:30 hod (zákonní zástupci
budou telefonicky nebo e_mailem infoľmováni o přesném čase, kdy se mají k zápisu/převzetí

rozhodnutí bez déti,
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Mgľ. Bc.ihadomila Ze|ená,ředitejka školy
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Kľitéľiapro přijímanídětí k předškolnímu

vzdělźxźníV mateřské škole

Vydal
Schválila:
Učinnost:
Závaznost:

Zák|adru škola a Montessori mateřská škola Podbřezí
ředitelka školy Mgr. Bc. Radomila Zelená
od 1.3.2018
směľnice je závazná,pľo ředitelku MŠpři rozhodovĺání o přijetí dětí
k předškolnímu vzdělávaní

Ředitelka mateřské školy, jejížčinnost vykonává ZákJadni škola aMontessoń mateřská škola
Podbřezí, stanovila po dohodě sę zšizovatelem následující pľavidla a kľitéria, podle nichž
bude postupovat při ľozhodování na základě ustanovení $ 165 odst. 2 písm. b) zákona
č,. 56112004 Sb.o o předškolním, ztlĺ.ladním,středním, vyššímodboľnéma jiném vzdélávźní
(školský zákon), ve znění pozdějšíchpředpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávaní
v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávĺínív đaném
ľoce překľočístanovenou kapacifu maximálního počtu dětí pľo mateřskou školu.
I.

K předškolnímu vzdělźryźlnímohou byt přijaté pouze děti, kteľése v souladu s $ 50
zál<ona č,.25812000 Sb., o ochľaně veřejného zdraví, ve znění pozdějšíchpředpisů podrobily
stanoveným pľavidelným očkováním,maji doklad, že jsou pľoti nłákazám imunní nebo se

nemohou očkování podľobit pľo trvalou kontľaindikaci. Toto opatření se nevztahuje na děti,
které budou plnit v matęřské škole povinné předškolní vzdělźxźni.

II.
Přednostně budou přijímany děti:

o
o

s místem tľvalého pobyfu

naűzęmí obce Podbřezí,
staľšív rámci tozmezi 3_5 let věkuo kterého dosáhnou k31. 8. daného kalendářního
roku.

m.

Při

ľozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání budou dále bľrán ohled na
následující:
v mateřské škole nebo v zakJadní škole v Podbřezí se vzdělává staľšísourozenec

IV.
Bodové hodnocení stanovených kritéľií:

.

Trvďý pobyt đítěteĺaűzemi obce Podbřezí

40 bodů

a

Dosažený věk dítěte k 31. 8. daného kalendářního roku

5 let
4 roĘ
3 roĘ
2 roky

30 bodů
20 bodů
15 bodri

V

mateřské škole nebo v základní škole Podbřezí se souěasně

0 bodů
10 bodů

vzdělźwélsouľozenec

v.
Pľavidla a lĺľitériąpodle nichž bude ředitelka postupovat při rozlrodovĺínío přijetí dítěte
kpředškolnímu vzdělávaní vmateřské škole nabývají platnosti dne 1.3. 2018 a jsou účinná
dnem podpisu ředitelkou školy.

V Podbřezí dne 1.3.2018
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Mgr. Bc. Radomila ZeIená
ředitelka

