
',1,ákladní škoia a }lateřská škola Žd'ár "',)L)4 12 Žďár
Spisor,á zn.:

Vyr'izuje: Zdeňka Lufinková
Dne 25.03.2019
Věc: vyhiášen_ terrnínu záp.isu k přeclškolnirnu vzděláváni pro školní rok2019l20

Ředitelka ZáIrladníškoly a ]Wateřsi(é škoh Ž,J'ár,,294 \I Žd'á, v souladtt se zákonern č. :1óti;;l}] {.

Sb., školský zákorll a po dohodě se zřizovateXem vl,hlašujie termín zápisu k předškolnímu rz:tlg,:|:,i ,i;,

pro školní rok2019l20 do Mateřské škol."- Doutlrava, Dcrubrava 21[d,294 ]L1 I-oukov a to v ttr:r.,tliri ,

14.05.2019 ve žluté třídě"P[ateřskr5 škol_v f}oubrava
{cťil tr5:00 do l7:00t hrod.

srdečnči \'ás zveme v tclřnto termínu a čase

V .r' ,,9a
DE|{ O'TEVRENV DVEFU do Nla{eřské školy Doubrava

lnformace pro budoucí účastnikv přijímacítro řízení k předškolnímu vzdiělávání do NIateřsl<ť, š |" t ,

Doubrava na školrrí rok2019l2a;
' zákonný zástupce přinese l, derL zápisu r"r,plněnou žádost ;a evidenční lístek potvrzený,pediatteni ,' i:,,,

stažení na !!3jť§k(;1a-zdar. ei-t1

" při zaevidor,ání žádosti bude zákt;rlirémrr ziistupci přiclěleno registrační číslo
" výsledky pŤijímacího ííze,ni b,rcltlr_t zvei,ejněn1,- pod registr:ačními čísly na webových stránkách šjlrr

iwrlu,.skol a-zd,ar.ell a na r.l,ebor,ý,clr str,árrká,;Ll Obce Žd' ár ane 1 6,05.20 1 9

'zákonný zástupce se k výsledkůn pří_iínracího říz:ení na školní rok20l9l20 bude moci vyjácř,il:,:1.1

30.05.2019 u ředitelky školy,a to po předclrczi dornlr,rvě

" kladná rozhodnutí se zveřejrrěním považují za přeclaná

' záporná rozhodnutí budou doručena poštou
' rodič přijatélro dítěte k předškolnírnu vzdělál,ání na štr,,o]rrí rok2019l20 při nástupu dítěte: do rna-j-*i's,:.:

školy 1 .9.2a19 předá učitelce vyp,lněnou přihlášku, souhl3s ,/tiskopiqy ke stažení na E]uÁ§kQ.L:| !.tr,;,,;.': -

o všechtry informace zákonrrý zástupce nujd" .u ! !+rkiffiffif,$§l$66tr,,rt., 73 i 41 1 5+3

2q1 ,, L /-é3:;
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lt4gr. Fetra Richtroiiá
Řeciil:elka Záklaclt,ri školv a Nlatei,sl:t! škoh, Žd'ár



Základní škola a Mateřská škola Žd'ár ,294 í2 Žďár '

Vnitřní předpis č. 1./2018

Směrnice'ředitelk_v školy k přryimání dětí k předškolnímu vzdělávání
poskytovaném Základníškolou a Mateřskou školou Žďir, Žttr 102.,294 12 Žďár.

okres Mladá Boleslav

Účinnost od I.2.2018
Č3.:01li 18

Dne: 26. 1,2018

Aktualizace:
Číslo: Dafum: Zména. Provedl:

Rozdělovník:
Mgr. Petra Richtrová - ředitelkaZákladní školy a Mateřské školy Žtar
ZďeřkalufiŇová- zástupce ředitelky pro odloučené pracoviště Mateřská škola
Doubrava

Dnem účinnosti tohoto předpisu je zrušena platnost Vnitřního předpisu č. 1,12aI7
vydaného pod čj ., 023ll7 k přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání poskytovaném
Základní školou a Mateřskou školou Žďir, Že ar l02,294 t2 Žďár, okres Mladá
Boleslav
,, '

Obsah:
1. t]vodní ustanovení
2. Podmínky pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání
3, Kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdéIáviní

čt. t. Úvodní ustanovení
Tento vnitřní předpis se vydává v souladu:
" se zákonenr č. 56112004 Sb., o předškolním. zikladním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávaní (školský zákon), v platném znéní
" s ustanovením § 2 odst. 4 zéů<onač.500Da04 Sb., Správní řád
o s vyhláškou č. I4l2005, o předškolnínr vzdělávání, v platném znéní
's § 50 zákonač,258l2a00 Sb., o ochraně veřejného zďraví

Čt,Z. Podmínky pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávaní
" O přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání a o ukončení předškolního vzděláváni
rozhoduje ředitelka Zák\adní školy a Mateřské školy Žtar.
" Zápis k předškolnímu vzdělávání následujícího školního roku se koná v období od
2. května do 16. kn"ětna. Přesný termín a nrísto zápisu stanoví ředitelka škol,v po
dohodě se zŤizovatelem azveřqníjej způsobem v místě obryklém (webové stránk1,
obce. webové stranky školy, zveřejněnim v mateřské škole, na vývěskách obce).



" Žádosto přijetí podá zikorný zástupce dítěte v mateřské škÓie Doubrava.

" Děti jsou přijíminy zptavidla na počátku následujícího školního roku.

" Jestliže není naplněna kapacita mateřské školy, může být dítě přijato k předškolnímu
vzdělávání i v pruběhu školního roku.
" O přrjetí dítěte se zdravotním posttženimrozhodne ředitelka školy nazákladě
písemného vl,jádření školského poradenského zaíízení, popřípadě také registrujícího
praktického lékaře pro děti a dorost.

Čt.:. Kritéria pro př4etí dětí k předškolnírnu vzdělávání
Zákonný zástupce podá ve stanovený termín a čas v Mateřské škole Doubrava žádost
o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (obdrží na místě) a doloží vyjádření pediatra
ke zdravotnímu staw dítěte, včetně informace o pravidelném očkovarrí (zžunam do
evidenčního listu dítěte - zákonný- zástupce obdrží na místě a dodá potvrzený-
neodkladně zpět do mateřské školy) . Za díté, pro které je předškolní vzdělávání
povinné, se pravidelné očkování předložit nemusí.

Děti jsou přryímany v tomto pořadi:
1 přednostně jsou přUímany děti v posledním roce před zahájením povinné školní
dochazky a to pouze ty děti, které jsou uvedeny pod bodem 2. těchto kritérií
2. děti s místem trvalého pobytu na území školského obvodu._-ktery tvoří Obec
ŽCtar a to podle data narození od nejstaršího po nejmladší, nejmladší však po dovršení
2.Iet
3,. v případě shody posuzovaných kritérií přihlédne ředitelka školy k tomu" zda
rnateřskou školu navštěvuje již sourozenec
4. děti občanů EU, kteří pobývají na území ČR a místo pobyfu mají trlášeno na
území Obce Žďir, děti cizinců ze třetích zemí. kteří pobývají na území ČR na dobu
delší než 90 dnů, popřípadě na ziů<Iadě jiného oprávnění a mají-li hlavní místo pobytu
na území příslušnó obcc, j sou považovány pro účel přij ímacíh o Ťízeni za déti s místem
trvalého pobytu na území Obce Zďár

Ze všech přihlášek přryatých v době řádného zápisu v mateřské škole bude v_vtvořen
pořadník v souladu s platnými podmínkami a kritérii pro přijetí dětí k předškolnímu
vzděIávání do Mateřské školy Doubrava, DoubravaZla,294 11 Loukov, okres Mladá
Boleslav.
V případě. že se uvolní místo v mateřské škole, bude toto místo nabídnuto zákonným
zástupcům dětí podle tohoto pořadníku 

_/

Mgr ál,:*aÍ,*a
Ředitelka Zik\aďní škoiy a Mateřské školy Žtat

Základni škola
, M;fiilffi'ir.."ii žaur

29412žďáí
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