Mateřská škola Krásná, příspěvková organizace
ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
Zákonní zástupci se dohodli, že nezletilé dítě bude zastupovat:

Zákonný zástupce:
jméno a příjmení:________________________________ telefon:------------------------------

trvalý pobyt:_______________________________________

_____________________

ulice, číslo

obec, PSČ

doručovací adresa:__________________________________

_____________________

ulice, číslo

obec, PSČ

státní příslušnost_______________________________
povolení k pobytu na více jak 90 dní (jen pro cizí státní příslušníky) ____________
ANO

__________
NE

žádá ředitelku Mateřské školy Krásná příspěvková organizace, Věru Veselou o přijetí dítěte
k předškolnímu vzdělávání od: datum nástupu do MŠ_______________

Dítě:
jméno a příjmení:____________________________________________________________
datum narození:_________________

pojišťovna____________RČ:__________________

trvalý pobyt:_______________________________________

_____________________

ulice, číslo

obec, PSČ

doručovací adresa:__________________________________

_____________________

ulice, číslo

obec, PSČ

státní příslušnost_______________________________
povolení k pobytu na více jak 90 dní (jen pro cizí státní příslušníky) ____________
ANO

Dítě je zdravotně postižené*

NE

ANO – LEHKÉ POSTIŽENÍ

ZAMĚSTNÁNÍ ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ
NA RODIČOVSKÉ
PRACUJE
ÚŘAD PRÁCE
DOVOLENÉ DO:

__________
NE

ANO – TĚŽKÉ POSTIŽENÍ

JINÉ

MATKA
OTEC

Požadovaná délka pobytu
dítě v MŠ
* POŽADOVANÉ ZAKROUŽKUJTE

celodenní

polodenní

Mateřská škola Krásná, příspěvková organizace
KRITÉRIA PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ PRO ZÁPIS DO MŠ KRÁSNÁ
K předškolnímu vzdělávání jsou přednostně přijímány děti s trvalým pobytem v obci
Krásná- spádová oblast

Kritéria jsou posuzována k 31. 8. 2018
dítě s odkladem PŠD– spádový obvod 10 bodů/doložit rozhodnutí ředitele
věk dítěte 5 let a více– spádový obvod 10 bodů
věk dítěte 4 roky – spádový obvod 7 bodů
věk dítěte 3 roky – spádový obvod 6 bodů
věk dítěte 5 let – nespádový obvod 5 bodů
věk dítěte 3 roky – nespádový obvod 4 body
věk dítěte 4 roky – nespádový obvod 3 body
sourozenci dítěte docházející do naší MŠ 1 bod
V případě rovnosti bodů, rozhoduje datum narození dítěte a spádovost.

příslušné ZŠ/

Při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole bude ředitelka
brát v úvahu důležitost jednotlivých kritérií ve výše uvedeném pořadí.

Postup při rozhodování
a) žádosti a potvrzení od lékaře doneste dne:
3.5.2018
b) další vyžádané doklady (např. potvrzení od lékaře, doneste nejpozději do
4.5.2018 zejména v tento den máte možnost vyjádřit se ke spisu ještě před
rozhodnutím
c) rozhodnutí bude vydáno ve dnech: 24. 5. 2018 v době od 10.00 do 14.00 hodin a
bude k vyzvednutí v kanceláři MŠ.
d) na vyžádání bude vydána kopie „Rozhodnutí o přijetí dítěte do MŠ“.

V případě žádosti jiného způsobu plnění povinnosti předškolního vzdělávání
(individuální vzdělávání dítěte nebo vzdělávání v zahraniční škole na území ČR,
ve které MŠMT povolilo plnění povinné školní docházky) je zákonný zástupce
dítěte povinen oznámit tuto skutečnost řediteli mateřské školy nejpozději 3
měsíce před počátkem školního roku, tj. do 31. 5. 2018. Žadatel (zákonný
zástupce dítěte) svým podpisem potvrzuje, že veškeré uvedené údaje jsou
pravdivé, o svých právech byl poučen a všemu plně porozuměl.
V Krásné___________ Podpisy zákonných zástupců..........................................

Mateřská škola Krásná, příspěvková organizace

LÉKAŘSKÉ POTVRZENÍ

Jméno dítěte:……………………………………… Datum narození…………...............
Bydliště………………………………………………..
Vyjádření lékaře:

1. dítě je zdravé, může být přijato do mateřské školy :

2. dítě vyžaduje speciální péči v oblasti : a) zdravotní

b) smyslové
c) tělesné
d) jiné
jiná závažná sdělení o dítěti :
alergie :
3. dítě má povinné očkování :
4. možnost účasti na akcích školy ( plavání, školní výlety)

v:

dne:
_____________________

