Přijímání dětí do MŠ Hluboká nad Vltavou
2. kolo pro děti z Ukrajiny
pro školní rok 2022/2023
Přijímání dětí pro nový školní rok 2022-2023 bude probíhat na Městském
úřadě Hluboká nad Vltavou, Masarykova 36.
Termín přijímání: 8. 6. 2022
Čas zápisu:
9.00 – 12.00 hod.
1. Zápis dítěte bude proveden na formuláři, který bude vyplněn na místě přijímání se
zákonným zástupcem.
2. Potřebné dokumenty k přijímání: Rodný list dítěte, Zdravotní karta pojišťovny dítěte,
platný Pas zákonného zástupce, Vízum za účelem strpění k pobytu, doklad
o absolvování stanovených očkování dítěte (je-li dítě dlouhodobě nemocné - nemohlo být
očkované, doloží rodiče vyjádření o způsobilosti dítěte navštěvovat předškolní zařízení).
Součástí je i doklad o současném bydlišti v Hluboké nad Vltavou formou Čestného
prohlášení od ubytovatele.

Podmínky přijímacího řízení do MŠ Hluboká nad Vltavou
2. kolo pro děti z Ukrajiny
pro školní rok 2022/2023
O zařazení dítěte do mateřské školy rozhoduje, v souladu s § 165 odst. 2 písm. b) zákona 561/2004
Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve
znění pozdějších předpisů, ředitelka mateřské školy.
K předškolnímu vzdělávání musí být vždy přijaty děti pětileté (v souladu s ustanovením
§ 34 školského zákona ve znění pozdějších předpisů) v posledním roce před zahájením povinné
školní docházky s trvalým pobytem v Hluboké nad Vltavou.
I.

Předškolní vzdělávání se zpravidla poskytuje dětem ve věku od 3 let až do začátku
povinné školní docházky.

II.

Při volné kapacitě po umístění dětí dle § 34 školského zákona v platném znění, rozhoduje o
přijetí mladších dětí ředitelka MŠ dle kritérií projednaných se zřizovatelem školy.
Přednostně bude přijato dítě s vyšším bodovým hodnocením.

III.

V případě shody (děti se stejným datem narození) bude o místo rozhodnuto losem
za přítomnosti zákonného zástupce dítěte.

Pořadí č.
1.
2.
3.
4.

Kritéria pro přijímání dětí
Dítě prokazatelně žijící v Hluboké nad Vltavou
Dítě (5 leté) narozené do 31. 8. 2017
Dítě narozené od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018
Dítě narozené od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2019

Bodové hodnoty
8
10
6
4

Při shodnosti bodů rozhoduje ředitelka MŠ s přihlédnutím k věku dítěte, přednost
staršího dítěte před mladším.

Seznámen: ……………………………………….

