
Kritéria pro přijímání dětí do MŠ Sion pro školní rok 2022-2023

Na základě § 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání (školský zákon), stanovuje ředitelka mateřské školy kritéria pro přijetí dětí
k předškolnímu vzdělávání.

Obecná kritéria

Budou přijaty pouze děti, které se podrobily stanoveným pravidelným očkováním (§50 zákona
258/2000 Sb.) – kopie očkovacího průkazu + čestné prohlásení

Ředitelka MŠ má právo požádat rodiče o společné setkání.

Rodiče  plně  souhlasí  se  zaměřením  MŠ,  jejími  specifiky  a  hodnotami,  jež  MŠ  prezentuje
a předává, spolupracují s námi a podílí se na životě MŠ.

Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte k docházce do MŠ vydá ředitelka MŠ nejpozději do 30 dní
od posledního možného termínu pro doručení Žádosti o přijetí.

Bez ohledu na bodové hodnocení  bude přednostně přijato dítě před nástupem povinné školní
docházky.

K předškolnímu vzdělávání budou přijímány děti, které k datu 31. 8. 2022 dovrší nejméně 2 roky,
pokud v odůvodněných případech ředitelka mateřské školy nerozhodne jinak.

Bodové ohodnocení

1. Sourozenci dětí, které již navštěvují MŠ Sion nebo ZŠ Sion – 5 bodů
2. Podle data podání „Závazné přihlášky" nebo „Žádosti o přijetí" – podání  před termínem

zápisu – 1 bod
        Při stejném bodovém ohodnocení má přednost dítě dříve narozené.

Podmínkou pro přijetí do MŠ je:

Dodání všech příloh od 2. 5. do 6. 5. písemně  nebo 6. 5. od 10:00 do 15:00 hodin osobně –
v budově Na Kotli 1201, Hradec Králové. (Další možnosti - viz způsob doručení.)

- Žádost o přijetí dítěte
- Čestné prohlášení o očkování
- Kopie očkovacího průkazu
- Kopie rodného listu dítěte 
- Kopie dokladu zákonného zástupce (pouze v případě,  že  nedojde k     osobnímu předání   ani

jiným  ověřeným  způsobem,  např.  e-mailem  s elektronickým  podpisem  nebo  datovou
schránkou)

Podmínkou pro nástup do MŠ je:

- Řádné vyplnění a odevzdání Evidenčního listu s lékařským potvrzením o povinném očkování
– do 3. 6. 2022

- podpis „Smlouvy o vzdělávání dítěte“ a zaplacení zálohy do 3. 6. 2022 

     Pro příští školní rok bude přijato 23 dětí.                                Kritéria byla zveřejněna 1. 4. 2022
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