Kritéria pro přijetí dítěte cizince s dočasnou ochranou k předškolnímu vzdělávání pro
školní rok 2022/2023
Přednostně budou přijaty děti podle následujících kritérií v daném pořadí:
1. Děti s právem přednostního přijetí – budou přijímány děti s místem pobytu
ve školském obvodu ZŠ a MŠ Kamenice, okres Jihlava, příspěvková organizace
narozené do 31. 8. 2019.
2. Děti s právem přijetí – budou přijímány děti s místem pobytu ve školském
obvodu ZŠ a MŠ Kamenice, okres Jihlava, příspěvková organizace narozené
po 31. 8. 2019.
3. Ostatní děti podle věku – k docházce budou přijímány děti, které nesplňují
kritérium 1. ani 2.
PODMÍNKY PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
► Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku od 2 do zpravidla 6 let.
► Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání budou dodrženy podmínky stanovené
zvláštním právním předpisem (ustanovení § 34 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., školský
zákon, v platném znění a § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví,
v platném znění, podle něhož může mateřská škola přijmout pouze dítě, které se podrobilo
stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo
se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci, s výjimkou dětí, pro které je předškolní
vzdělávání povinné).
DALŠÍ INFORMACE K PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ
Výsledky zápisu – přijaté děti, budou zveřejněny na základě přidělených registračních
čísel.
Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání bude v souladu s ustanovením § 183, odst.
2 školského zákona oznámeno zveřejněním na veřejně přístupném místě na pracovišti
mateřské školy a na webových stránkách školy. Zveřejněním seznamu přijatých dětí
se považují rozhodnutí za oznámená (§ 183 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění), tzn.,
že zákonní zástupci nemusí potvrzovat převzetí rozhodnutí o přijetí do MŠ a ani je škola
nebude zákonným zástupcům doručovat.
Seznam nepřijatých dětí pod registračními čísly se nezveřejňuje. Rozhodnutí
o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání si mohou zákonní zástupci vyzvednout osobně tam,
kde byla podána žádost. Osobní vyzvednutí je dobré předem domluvit telefonicky. V případě,
že si zákonní zástupci rozhodnutí o nepřijetí nevyzvednou osobně, bude jim zasláno
nejpozději do 30 dnů od data podání. Pokud žadatel vlastní datovou schránku, uvede ji
do žádosti o přijetí dítěte. Rozhodnutí o nepřijetí mu bude doručeno prostřednictvím datové
schránky.
DOTAZY – v případě dotazů kontaktujte vedoucí učitelku MŠ nebo ředitele MŠ a ZŠ.

