
Základní škola a mateřská škola Veleň, Hlavní 46, 250 63 p. Mratín

Č. j.:  6342022

Kritéria pro přijetí dítěte do mateřské školy:

Do mateřské školy budou přijaty pouze děti, jejichž zákonní zástupci o jejich přijetí písemně požádají

a svou žádost doloží následujícím dokladem:

- datum narození dítěte a svůj vztah k němu doloží rodným listem dítěte (popř. soudním

rozhodnutím)

- místo trvalého pobytu dítěte doloží zápisem tohoto místa v občanském průkazu (místo pobytu

v případě cizích státních příslušníků bude doloženo zápisem v pasu či jiném dokladu)

- děti, pro které není mateřská škola povinná, musí doložit potvrzení lékaře o očkování

Děti jsou přijímány pouze do naplnění kapacity MŠ.

Děti jsou k předškolnímu vzdělávání přijímány v následujícím pořadí:

1. Děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně třetího roku věku, pokud mají místo

trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, v obci Veleň, Mírovice. Tyto děti budou přijímány

v pořadí dle věku od nejstaršího k nejmladšímu.

2. Děti, které před začátkem školního roku nedosáhnou třetího roku věku, pokud mají místo trvalého

pobytu, v případě cizinců místo pobytu, v obci Veleň, Mírovice. Pořadí dětí je dle věku od nejstaršího

k nejmladšímu. *

3. Děti bez trvalého bydliště v obcích Veleň a Mírovice dle věku od nejstaršího

Vzhledem k tomu, že ředitel rozhoduje nejen o přijetí dítěte do mateřské školy, ale i o případném

stanovení zkušebního pobytu dítěte, žádáme rodiče, aby se k zápisu dostavili s dětmi.

Kritéria byla vytvořena na základě zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v aktuálním znění a po

dohodě se zřizovatelem.

Ve Veleni 1. 12. 2022 Mgr. Věra Kouřilová

ředitelka školy

* Mateřská škola není uzpůsobena docházce dětí mladších než tři roky; v případě volné kapacity a

možnosti přijetí mladšího dítěte je přijetí dítěte podmíněno uzavřením dohody se zákonným

zástupcem, na základě které dítě začne navštěvovat školku až po dovršení třetího roku.

Výše uvedená kritéria platí v termínech zápisů do MŠ. Žádost o přijetí je možné podat kdykoliv

během školní roku. Uvolní-li se místo v MŠ, je na toto místo vypsán zápis. V tom případě slova



“zahájení školního roku” jsou nahrazena aktuálním datem - děti jsou přijímány místní od nejstaršího,

v případě netříletých s nástupem po dovršení třetího roku, teprve následně děti be TB v obci.


