Zápis do Mateřské školy Bezkov
pro školní rok 2015/16

se uskuteční v úterý 19.5. od 10.30 do 15.00 hodin v MŠ Bezkov.
Tiskopis přihlášky si můžete vyzvednout osobně v mateřské škole nebo si ho stáhnout
z webových stránek mateřské školy www.skolka.bezkov.cz .
V den zápisu se dostaví zákonný zástupce se svým dítětem, s sebou přinese:
 řádně vyplněnou a lékařem potvrzenou žádost o přijetí
 rodný list dítěte
 občanský průkaz

O přijetí dítěte rozhoduje ředitelka školy ve správním řízení (§165 odst.2 písm.b) zákona
č.561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání. Rozhodnutí o přijetí, popřípadě nepřijetí, bude zákonným
zástupcům doručeno písemně do 30 dnů od doby konání zápisu a pořadí uchazečů bude také
zveřejněno pod přiděleným registračním číslem na veřejně přístupném místě v mateřské
škole a na webových stránkách školy po dobu 15-ti dnů.
Zákonný zástupce účastníka řízení (=dítěte) může podat odvolání proti rozhodnutí mateřské
školy o nepřijetí ve lhůtě 15-ti dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí. Odvolání podává
zákonný zástupce k příslušnému krajskému úřadu prostřednictvím mateřské školy. Odvolání
musí být odůvodněné.
Kritéria k přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání
Kritérium
Body
Bydliště dítěte
Bydliště v obci Bezkov
15
Bydliště v přilehlých obcích, kde není zřízena
5
mateřská škola – v Mašovicích, Lukově,
Podmolí
Dítě, které dosáhne 5-ti let nejpozději ke dni
25
31.8.2015
Věk dítěte
Dítě, které dosáhne 4 let nejpozději ke dni
10
31.8.2015
Dítě, které dosáhne 3 let nejpozději ke dni
5
31.8.2015
2 roky – podmínkou je dovršení věku 3 let
1
k 28.2.2016
Individuální situace dítěte Mateřskou školu navštěvuje sourozenec
8
Dítě se hlásí k celodennímu provozu
10
V případě rovnosti bodů rozhoduje věk dítěte (starší má přednost).
Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky budou dle školského zákona
přijaty vždy.
V Bezkově dne 12.4.2015

Bc. Ivana Novotná, ředitelka MŠ

