MATEŘSKÁ ŠKOLA RADVANICE,
okres Kutná Hora
příspěvková organizace
Radvanice 49, 285 06 Sázava,
IČO 75034000,tel: 327 321 303
e-mail: Materska_skola_Radvanice@seznam.cz

ZÁPIS DO MŠ
Zápis dětí do MŠ na školní rok 2021/2022 se koná od 2. května do 16. května 2021.
Vzhledem k tomu, že nelze předvídat, jaká budou platit mimořádná opatření, předpokládáme
distanční průběh zápisu do MŠ po celou dobu konání.
Doručení žádosti lze provést takto:
•
•
•
•

Do datové schránky mateřské školy hkekydt
E-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce
Poštou (rozhodující je datum podání na poštu)
Osobním podáním v mateřské škole (po telefonické domluvě 604 552 640,
775 986 036)
V případě osobního podání žádosti bude nutné dodržet v dané době platná protiepidemická
opatření.

INFORMACE
Povinné přílohy k Žádosti:
• Kopie rodného listu dítěte
• Doložení řádného očkování

K zápisu se dle platné legislativy, školský zákon č. 561/2004 Sb., povinně dostaví všechny
děti, které do 31. 8. 2021 dosáhnou věku 5 let. Pro tyto děti je poslední ročník vzdělávání
v mateřské škole povinný (zápis se netýká dětí, které do mateřské školy již dochází).
Nesplnění povinnosti přihlásit dítě k zápisu k povinnému předškolnímu vzdělávání je
považováno za přestupek dle § 182 odst. 1, písm. a, školského zákona.
Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, musí doložit své oprávnění dítě
zastupovat (ověřená plná moc). Povinné předškolní vzdělávání trvá i ve školním roce, pro
který byl dítěti povolen odklad povinné školní docházky a je ukončeno až začátkem plnění
povinné školní docházky.
Dítě, které se bude zapisovat k povinnému předškolnímu vzdělávání, nemusí splňovat
podmínku povinného očkování, pro ostatní děti je očkování povinné (§50 zákona 258/2000
Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů).
Podmínky předškolního vzdělávání, způsob omlouvání dětí a další podmínky stanoví ředitelka
mateřské školy ve školním řádu platném od 1. 9. 2018.
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Pravidla pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání
pro školní rok 2021/2022
Kritéria přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání:
Ředitelka Mateřské školy Radvanice, okres Kutná Hora, stanovila ve smyslu §34 a §34 a, školského
zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, následující kritéria, podle nichž bude postupovat při
rozhodování o přijetí k předškolnímu vzdělávání:

o Do MŠ budou přijímány děti podle věku:
Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky – povinné předškolní
vzdělávání, s trvalým pobytem (narozeny do 31. 8. 2016).
Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky – povinné předškolní
vzdělávání (narozeny do 31. 8. 2017).
Děti tříleté a starší (narozeny do 31. 8. 2018), pokud splňují podmínku trvalého pobytu.
V případě cizinců, pobytu v příslušném školském obvodu.
Děti mladší tří let k celodenní docházce v pořadí od nejstaršího po nejmladší do počtu
volné kapacity mateřské školy.

o Do MŠ budou přednostně přijímány děti, které mají místo trvalého pobytu
v příslušném školském obvodu (§179 odst. 3 školského zákona), tj. na území obce
Úžice (včetně obce Benátky, Čekanov, Františkov, Chrastná, Radvanice, Mělník,
Nechyba, Smrk )
dále na území obce Staňkovice (pro tyto děti je MŠ Radvanice spádovou mateřskou školou).
o Dítě splňuje povinné očkování potvrzené pediatrem, podle § 50 zákona č. 258/2000
Sb., o ochraně veřejného zdraví v platném znění (netýká se dětí přijímaných
k povinnému předškolnímu vzdělávání)
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Doplňující informace:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Individuální situace dítěte – mateřskou školu navštěvuje sourozenec dítěte
Opakované podání přihlášky
O přijetí dětí do mateřské školy rozhoduje ředitelka na základě přijímacího řízení,
které se koná v určeném termínu pro následující školní rok.
Počet přijatých dětí nesmí přesáhnout kapacitu mateřské školy, která je stanovena na
28 dětí (dle KHS Středočeského kraje, pracoviště Kutná Hora, a zápisem v Rejstříku
škol).
Dítě se specifickými vzdělávacími potřebami může být přijato na základě doporučení
školského poradenského zařízení a se souhlasem lékaře.
V případě rovnosti bodů bude zohledněn věk dítěte (přednost má starší dítě před
mladším).
V případě volné kapacity MŠ budou přijímány děti dle data narození od nejstarších
bez ohledu na místo bydliště.
Žádost o přijetí dítěte do MŠ, kterou rodiče podají po ukončení zápisu pro příslušný
školní rok, bude vyřízena dle aktuálního stavu kapacity MŠ.
V případě uvedení nepravdivých nebo neúplných informací může být dítě vyloučeno
z přijímacího řízení.
O přijetí dítěte do MŠ nerozhoduje pořadové číslo žádosti podané v termínu zápisu do
MŠ.

Při přijímání dětí do Mateřské školy Radvanice se vychází ze stanovených kritérií s tím, že
přednostně bude přijato dítě s celkově vyšším bodovým hodnocením.

V Radvanicích dne 16. 3. 2021
Mgr. Helena Soustružníková, ředitelka mateřské školy

MATEŘSKÁ ŠKOLA RADVANICE, okres KUTNÁ HORA
Radvanice 49, 285 06 Sázava, tel: 327 321 303, e-mail:
Materska_skola_Radvanice@seznam.cz
Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
Přidělené registrační číslo:………………………
Zákonný zástupce dítěte
Jméno a příjmení zákonného zástupce dítěte: …………………………………….
Datum narození:…………………………………………………………………
Telefon / e-mail:……………………………………………………………………
Místo bydliště:…………………………………………………………………………
Zástupce MŠ:
Jméno a příjmení:

Mgr. Helena Soustružníková
Mateřská škola Radvanice
Radvanice 49
258 06 Sázava

Žádám o přijetí dítěte………………………………………nar.…………………………….
v………………………………bytem…………………………………………………………
k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy Radvanice, od školního roku 2021/2022
Doplňující informace k žádosti:
Zákonní zástupci berou na vědomí, že v případě jimi uvedených nepravdivých údajů nebo
porušení řádu MŠ lze kdykoliv zrušit rozhodnutí o přijetí dítěte (dle § 165 zákona č. 561/2004
Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání).
Zákonní zástupci jsou informováni o tom, že údaje na tomto tiskopisu jsou důvěrné a podle
Zákona č. 160/1999 Sb., o osobním přístupu k informacím a Zákona č. 101/2000 Sb., o
ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů v platném znění, budou používány
pouze pro vnitřní potřebu Mateřské školy Radvanice.
Zákonní zástupci souhlasí s tím, že:
1. Škola shromažďuje údaje o dítěti v souladu s § 28 odst. 2 písm. a, g, i Zákona č. 561/2004
Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon)
a dále podle Zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Tyto údaje
slouží pro potřeby školy a jsou náležitě chráněny.
2. Podle § 35 odst. 1, písm. c Zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon), může ředitel MŠ
ukončit docházku dítěte do mateřské školy ve zkušební době tři měsíce od přijetí dítěte do
mateřské školy, pokud ukončení doporučí lékař nebo školské poradenské zařízení.
3. Fotografie dítěte a jeho výtvarné práce mohou být využívány k prezentaci mateřské školy.

V……………

dne……………

………………………….
Podpis zákonného zástupce

