Sloup 7. dubna 2022

Zápis do mateřské školy
Zápis do MŠ Sloup proběhne ve čtvrtek 5. května 2022 od 8:00 do 11:30 hodin
v mateřské škole prezenčním způsobem, tedy s osobní přítomností dětí.
K úspěšnému zapsání dítěte do mateřské školy pro školní rok 2022 / 2023 je nutné:
• Stáhnout, vytisknout, vyplnit a podepsat žádost o přijetí do MŠ Sloup (je k
dispozici vlevo na titulní straně www.zssloup.net).
• V žádosti o přijetí do MŠ je nutné mít potvrzeno praktickým lékařem, že je dítě
řádně očkované. Bez potvrzení je přihláška neplatná. Tato povinnost se
netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.
• Doložit prostou kopii rodného listu dítěte.
• Vyplněné a podepsané dokumenty přinést osobně do mateřské školy v den
zápisu.
• Do třiceti dnů od zápisu zašleme poštou rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte.
Do Mateřské školy Sloup budou k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022 /
2023 děti přijímány podle souboru kritérií, na jejichž základě bude stanoveno pořadí
žadatelů.
Kritéria pro přijetí dětí do MŠ Sloup pro školní rok 2022 / 2023

Kritérium
1.Trvalý pobyt dítěte

Bodové hodnocení
Trvalý pobyt ve Sloupu
(zřizovatel školy)
Trvalý pobyt v jiné obci

2. Věk dítěte

5 bodů
1 bod

Dosažení 5 let věku do 31.
srpna 2022

5 bodů

Dítě s odkladem povinné
školní docházky

5 bodů

Dosažení 4 let věku do 31.
srpna 2022

4 body

Dosažení 3 let věku do 31.
srpna 2022

3 body

Mladší dítě
3. Sourozenec

MŠ Sloup navštěvuje
starší sourozenec

2 body
1 bod

Legenda
•
•
•
•
•

Každému žadateli (dítěti) budou přiděleny body za splněná kritéria.
Podle počtu přidělených bodů bude stanoveno pořadí žadatelů.
Žadatelé se shodným počtem přidělených bodů budou dále řazeni podle data
narození (od nejstaršího po nejmladší).
Děti, které dosáhnou věk tří let až v průběhu školního roku 2022 / 2023, budou
do naplnění kapacity školy přijímány podle věku od nejstarších po nejmladší.
Dalším kritériem je, zda je dítě připraveno plnit požadavky stanovené
rámcovým vzdělávacím programem a školním vzdělávacím programem
mateřské školy. Mělo by zvládnout základní společenské a osobní návyky –
samostatně chodit, umět držet lžíci a jíst se lžící, pít z hrnečku nebo sklenice,
používat WC, nenosit pleny, umět se vysmrkat, umýt se, oblékat se a obouvat,
komunikovat s dospělou osobou.

Kapacita MŠ Sloup včetně výjimky z nejvyššího povoleného počtu je 28 dětí.
V případě nejasností a dotazů je možno telefonovat na číslo 516 435 222.
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