Podmínky a kritéria přijímání dětí k předškolnímu
vzdělávání v mateřské škole během prázdninového
provozu – 15. - 26. 8. 2022
Ředitelka mateřské školy se při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání řídí §34 zákona
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon), v platném znění a §2 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád a dále
vyhláškou č.14/2005 Sb, ve znění novelizace vyhláškou č.43/2006 Sb.
Ředitelka MŠ přijímá dítě k předškolnímu vzdělávání v době uzavření jeho kmenové školy
pouze na dobu určitou, a to na základě žádosti zákonného zástupce (v souladu s § 165 odst.
2 písm. b, ve spojení s § 34 zákona č 561/2004 Sb., Školský zákon, v platném znění).
Rodiče písemnou přihlášku doručí poštou, popř. vhodí do schránky, která je umístěna u
hlavního vchodu do ZŠ na budově školy, a to do 28. 5. 2022.
I. Podmínky přijetí
Do mateřské školy budou přijímány:
a) Děti, které se podrobily stanoveným pravidelným očkováním, mají doklad, že jsou proti
nákaze imunní nebo se nemůžou očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (viz § 34 odst.
5 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon).
b) Děti, které navštěvují v daném školním roce jinou MŠ.
II. Kritéria přijetí
V případech, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí o přijetí překročí
stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro prázdninový provoz (30 dětí), budou děti
přijímány podle následujících kritérií:
1.
dosažení věku dítěte 3 - 6 let v období od 1. září do 31. srpna příslušného
školního roku a děti s odkladem školní docházky
2.
zaměstnanost rodičů, včetně potvrzení od zaměstnavatele, že v dané době
nelze poskytnout dovolenou
3.
rodiče nemají jinou možnost hlídání, např. prarodiče
4.
pořadí podání žádosti
V případě, že i přesto bude počet uchazečů vyšší než kapacita školky, rozhodne se o přijetí
losováním.
Rodiče budou informováni prostřednictvím emailu o přidělení registračního čísla.
Rozhodnutí o přijetí uchazeče bude oznámeno zveřejněním seznamu uchazečů pod
přiděleným registračním číslem na webových stránkách školy http://www.zspetroviceusedlcan.cz nejpozději 4.6.2022.
Informaci o přijetí nebo nepřijetí dítěte dostanou rodiče také prostřednictvím emailu, který
zákonný zástupce uvede v přihlášce.

Úplatu za předškolní vzdělávání (školné) ve výši 250,-Kč uhradí rodiče v hotovosti do
18.6.2022 u paní zástupkyně Ing. Šárky Hedvikové (po tel. domluvě, 734 613 145).
V případě, že dítě nenastoupí do MŠ ode dne, k němuž bylo přijato, je zákonný zástupce
povinen dítě omluvit a platit úplatu za předškolní vzdělávání dle rozhodnutí o přijetí. V
případě neúčasti se školné nevrací.
Platba stravného proběhne na začátku měsíce září 2022 podle skutečnosti. A to
bezhotovostně nebo v hotovosti. Bližší informace a cenu stravného naleznete na https://zspetroviceusedlcan.cz/skolni-jidelna/.
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