MATEŘSKÁ ŠKOLA ČINĚVES, okres Nymburk
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Kritéria přijímaní dětí k předškolnímu vzdělávání
v Mateřské škole Činěves, okres Nymburk

pro školní rok 2021 – 2022
Ředitelka Mateřské školy Činěves, okres Nymburk, Činěves 184, 289 01 Dymokury po
dohodě se zřizovatelem, stanovuje pravidla pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro
školní rok 2021/2022. Děti budou přijímány k předškolnímu vzdělávání v tomto pořadí:
1) Dítě, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání podle § 34a školského zákona s
místem trvalého pobytu v Činěvsi. Povinnost předškolního vzdělávání nastává od 1. září
školního roku následujícího po datu, kdy dítě dosáhne pěti let věku, až do doby, kdy dítě
zahájí povinnou školní docházku. Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě, které dosáhne
do 31. 8. 2021 pěti let k předškolnímu vzdělávání.
2) Dítě s místem trvalého pobytu v Činěvsi, které před začátkem školního roku (k 1. 9. 2021)
dosáhne nejméně třetího roku věku, seřazené podle data narození od nejstarších po nejmladší,
a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení.
3) Dítě s místem trvalého pobytu v Činěvsi, které před začátkem školního roku (k 1. 9. 2021)
dosáhne nejméně třetího roku věku, jejichž sourozenec již navštěvuje naši mateřskou školu a
bude pokračovat v předškolním vzdělávání i ve školním roce 2021 - 2022, seřazené podle data
narození od nejstarších po nejmladší, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného v
rejstříku škol a školských zařízení.
4) Přijetí dítěte z nespádové obce seřazené podle data narození od nejstarších po nejmladší.
U dětí mladších 5ti let škola vyžaduje v souladu s §50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně
veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějším předpisů,
doklad o tom, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkování, nebo o tom, že je proti
nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.
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ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY ČINĚVES,
OKRES NYMBURK

Na školní rok 2021 – 2022
proběhne
ve středu 12. 5. 2021
 Žádost o přijetí, potvrzení o řádném očkování dítěte a přihlášku si prosím
stáhněte z webových stránek www.ms-cineves.cz
 Zaslání vyplněných žádostí a přihlášek elektronicky nebo poštou bude
možné zasílat v období od 3. 5. 2021 – 16.5.2021
 Osobní předání bude možné ve středu 12.5.2021 od 13 – 16 hodin
 s sebou k zápisu:
řádně vyplněnou žádost potvrzenou lékařem
rodný list dítěte
doklad totožnosti zákonného zástupce
Při převzetí žádosti přidělí mateřská škola žadateli, tj. dítěti, registrační číslo, a
seznámí zákonného zástupce s dalším postupem v přijímacím řízení.
Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je nutné předložit doklad
o oprávnění dítě zastupovat.

