Mateřská
ská škola Sluníčko
Sluní ko Mýto, okres Rokycany,
příspěvková organizace

ZÁPIS DO MŠ SLUNÍČKO
SLUNÍ
MÝTO
Č.j.:15/2019
Ředitelka Mateřské
ské školy Sluníčko
Sluní
Mýto, okres Rokycany, příspěvková
vková organizace, stanovila
následující kritéria, podle nichž bude postupovat při
p i rozhodování na základě ustanovení § 165
odst. 2. písm. b) zákona č.561/Sb., o předškolním,
p
základním, středním, vyšším odborném a
jiném vzdělávání
lávání (školský zákon), ve znění
zn
pozdějších předpisů, o přijetí
řijetí k předškolnímu
p
vzdělávání v mateřské
ské škole v případě,
p
kdy počet žádostí o přijetí
ijetí dítěte
dítě k předškolnímu
vzdělávání
lávání v daném roce překročí
p
stanovenou kapacitu maximálního
lního počtu
po
dětí pro
mateřskou školu.
(Kapacita naší MŠ je 69 dětí,
ětí, při
př počtu vyšším než 60 dětí,
tí, žádáme o navýšení)
I.
Děti
ti mladší 3 let mohou být přijaty
př
v případě volné kapacity mateřské
ské školy a po
individuálním projednání s ředitelkou školy (splnění
(spln vyspělosti -dítě zvládá základní
hygienické návyky, samostatně používá toaletu, je bez plen, samostatněě se obléká, svléká,
má základní stravovací návyky, je schopno se dorozumět).
dorozum
II.
Kritéria přijetí
V případě, že počet
et žádostí podaných zákonnými zástupci dítěte
te překročí
překro stanovenou
kapacitu počtu dětí
tí pro MŠ, budou přednostně
p
přijímány děti, podle následujících
kritérií :

1. Přednostně jsou přijímány děti narozené do 31.8.2014. Toto platí i pro děti s
odkladem školní docházky.Od 1.9.2017 je předškolní vzdělávání těchto dětí povinné. *
2. Dále jsou přijímány děti s trvalým pobytem v Mýtě a ve spádové obci Těškov a to od
nejstaršího po nejmladší.
3. Nebude-li kapacita naplněna, budou přijímány ostatní děti od nejstaršího po
nejmladší.
* Upřednostnění se týká též občanů Evropské unie či občanů třetích zemí, kteří mají hlášeno místo pobytu na
území obce. Občané třetích zemí jsou povinni doložit oprávnění k pobytu na území České republiky ve smyslu
ustanovení § 20 odst. 2 písm. d) školského zákona.

Ředitelka může mimořádně přihlédnout ke zvlášť tíživé situaci rodiny, sociálním a rodinným
podmínkám, zdravotním problémům matky. V tomto případě si ředitelka vyžádá posouzení
odborných otázek souvisejících se sociální potřebností příslušné správní orgány.
III.
Děti jsou přijímány na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte do výše kapacity
školy. Každému účastníkovi bude přiděleno registrační číslo.
Všechny podané žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání budou ředitelkou školy
posouzeny podle uvedených kritérií a výsledně zpracovány do pořadníku.
Rodiče budou o výsledku správního řízení vyrozuměni listinou, která bude vyvěšena na
vchodových dveřích MŠ ( vývěsní tabule u vchodu do MŠ od hřiště) a na vývěsní desce
Městského úřadu Mýto a také na webových stránkách naší MŠ :

Místo podávání žádosti:

Mateřská škola Sluníčko Mýto

Společenská místnost (sborovna) – vchod od hřiště, cesta bude označena žlutými balónky.
S sebou vezměte občanský průkaz, rodný list dítěte a kartičku pojišťovny Vašeho dítěte.

Termín podávání žádosti:dne 2. května 2019 od 10.00 do 16.00 hodin
Nezáleží na pořadí, ve kterém jsou děti zapsané, v případě vyššího počtu žádostí se řídíme
kritérii pro přijetí, dokumenty k vyplnění naleznete na webových stránkách www.ms-myto.cz
můžete si je vytisknout a vyplnit předem nebo vyzvednout od 18.3.2019 u paní učitelek v
kterékoli třídě MŠ.Předem vyplněné tiskopisy urychlí jednání .

Termín nahlédnutí do spisu:dne 9. května 2019 od 10.00 do 16.00 hodin
(podle §36 odst.3 a § 38 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů)
bude účastníkům řízení umožněno, před vydáním rozhodnutí ve věci , vyjádřit se k
podkladům rozhodnutí a nahlédnutí do spisu.

Termín zveřejnění výsledků:

je stanoven na 13. května 2019

Seznam s výsledky správního řízení bude zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů.
O přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004
Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu dítěte.
Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné formě doručováno, rodiče mohou o jeho vydání
požádat.
Rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání bude zasláno v písemné podobě nebo
předáno osobně.

Mgr. Jindra Kunešová
Ředitelka MŠ Sluníčko Mýto

V Mýtě dne 1.3. 2019

