
Zápis do MŠ Svatoslavpro školní rok2022na23

se koná ll.květn a 2022 době od15 dol6hodin v MŠ §vatoslav 111

kritéria přiietí k nředškolnímu vzdělání:
1 . Děti, které v období od 1 .9.2022 ďo 3l .8.2023 dosáhnou 6 let věku a
s trvalým p obytem ve sp ádové oblasti mateřské školy
2. Děti, kterév období od 1.9.2022do3L8.2023 dosiáhnou5 let věku a
s trvalýrn pobytem ve spádové oblasti mateřské školy
3 . Děti, které v období od 1 .9.20 22 do 3 L .8 .2023 dosahnou 4 let věku a
s trvalým p obytem ve sp ádové oblasti matďské školy
4. Děti,kterék 1.9.2a22 dosáhnou3 let věkua s trvalýmpobytemvespádové
oblasti mateřské školy
5 . Ostatní děti p odle věku na celodenní docházku (od nejstaršího p o nejmladší)
Přiietí dítěte mladšiho 3 let věku: V souladu s §34 odst. I zákona561i2004 Sb.
s_e předškolní vzděláváltlorganizuje pro děti ve věku zptaudlaod tří do šesti l*.
Záďný p nivní p ředp is neup ravuj e p evně s p odní v ěko vou hranici d ět í p ňj ímanýďr
k předškolnímu vzdělávárn- jediným vodítkem je skutďněpouze § 34 odst.l
zákona sillzaW Sb. Dítě mladší 3 let věku však lze k předškolnímu
vzdělávání přijmout pouze při splnění následujících podmínek: dítě se
přijímá k předškolnímu vzňěIávání, jehož cíle jsou vymezeny v § 33 zákona
56112004 Sb. Z tohoto ustanovení jednoznačně vyp|v"a že předškohí
vzdělávání skutečně spočívápředevším ve vzdělávací činnosti, nikoliv v
poskytování péče; dítě přijaté k předškolnímu vzdé|ávání tedy musí být od
počátku připraveno plnit požadavky stanovené rámcovým program€rn
p řed ško tn íh o v zdéláv ánia ško lním v zdéláv acím p ro g ra mem da né m ateřské
školy.

Zájemcio přijetí dětí si vyzvednouv MŠ před ápisem žádost o přijetí. K zápisu
přinesou zákonni ástupci dítěte vyplněnou žádost, která musí býtpotvtmá
lékařem. P o suzovány bu dou p ou ze žÁdo stiřádně, úp lně a čitelně vyp lněné.

Roáodnutí o přijetí bude vystaveno do 30ti dnů od data přijetí ádosti. Přijaté
děti budou zveřejněny dle ško lského ákona p od p řiděleným registračním čís lem
na dveřích školy. Nepřijatým dětem bude zaslánopísemné rozfiodnutí na adresu
trvaléhobydliště. *or*b
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