
Základni škola a VIateřská škola Žci'ár .294 1Z Žďar
Spisor,á zn.:

Věc:r,yhláŠenlitermínuzápist-tdoh4ateřs1<éškol1'Doubrzrr.a"atonadobuurčitou/čer.',enec"strren.:l']
Dne: 25.3.20i9

Ředitelka Základníškoly a jWateřské školy 'Žd'ár, 2g4l,? Žd'ár po dohocič se zřizovateiem a- il .:,.] i, - ,

se zákonem č.56112014 Sb,. školský zákon a v souladu s l";.lrláškou č. |412005 o předškolním vzci,:[á;,,.,
vyhlašuje termín zápisu k předškolnírnu vzdělávání nzt dobu určitou na rněsíce červenec, §t,]p."],J 1 ] ]

do Mateřské širol,v Doubral,a, Dc,rtbrava 210" 294 1 . Louk,:,l,. jenž je odloučerrým placovistěr;r Zii1. l;r i,:

školy a Mateřské škol1,Žďár.294 I2 Žďár pra děti dor;há,zející k přeclškolnímu vzdělárání
v mateřských školách zíízenýclll,o,b,cenri Lclukot,ec, Březina, Všeň, Příšol,ice a to v termírtu:

I4.05"20X9 od ]|5:0fi do 17:00 hoc[. ve žluté třídě lVlateřské školl
v Dour bravě

srdečně Iy'ás z,veffle,v tomto termíntl a čase
na

DE|{ OTEVŘENÝC:H D\/EŘÍ r}o Ntateřské školy"l]loubrava

Ínformace pro zálronné zástuprce z mateii,slých šlrrrl \/še,ň, Březinao Příšovice, Loukorec:
o rodič ,n yplněnou žádost a potvrz,enl, evidenč,ní 1ist pediaťem /ke stažení na §_\1l!§§u!4-zclar.erv př,: i.l
l, mateřské škole v Doubravě ve s1_ariovený derr zápisu učitelce
' při zaevidor,ání žádosti bu.de úč:astníkur ř"ízení přiděJeno registrační číslo
' vÝsledky pŤíj ímac ího Ťizeni bu<lou zveř,ejněn,1, dne l6.0:,.1l019 pod registračrrími čísly na ,,,vebi:lr 

:i i:]l

stránkách škotry a obce Žďár
o zákonný- zástupce se k vÝsledkťirn přiiírnacího řízerLí na clobu určitou bude moci rljádřit do _}{),('}:;, Iit

u ředitelky školy a to po předchozí drrmiuvě dne a času
o kladná rozhodnutí se zveřejrrěním považují zapieďaná
" záporná rozhodntLtí budou zákc,nnému zástupci doruč;na pcštou
' pr'i nástupr,r dítěte do mateřsiié šk,rl,r,Doubra-va na ciobu r,rrčitou rodič předá učitelce vyplněrro,-l
přihlášku, soulrlas /tiskopis;l ke stažení tra .xvitr,.sllo1,1j:dale§". na místě vyplní přihlášku na slral,c ,, ,t -t

zaplatí poplatek za stravování a porLěmou část popiatku ;rel předškolní .,lzdělá.r,ání v mateřské l;krie,
Doubrava

,r/Á7// rn_/
i\{gr. Petra Richtrová

iieditellra Láklaďní škoiy a N4ateřské školy, Žci';iL

základnr škt:ir
a Mateřská šl.,o!;r Žil',,

2941,.i ?,jár
]Č 7itt rl5 .,l],

:r1.. 3ž!> 789 í1-1.1



Základni škola a Mateřská škola Žďár,Z94 t2 Žďál
Vnitřnípředpisč2Da18

Směrnice ředitelky školy k přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání poskytovaném Zák|adní
školou a Mateřskou školou Žd'ár,29412 ŽrJ'ár, okres Mladá Boleslav,a to na dobu určitou.

Účinnost od 11.4.2018
či.:ozslt s
Alcualizace:
Číslo: Datum_ Změna, Provedl.

Rozděiovník.
Mgr. Petra Richtrová - ředitelka Základní školy a Mateřské školy Žďár
Zdeňka Lufinková - zástupce ředitel§ pro odloučené pracoviště Mateřská škola Doubrava
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i . 
Kritéria pro přrletí dětí k předškolnímu vzdělávání na dobu určitou

C1.1. Uvodní ustanovení
Tento vnitřní předpis se vy-dává v souladu:
" se zákonem č. 56112004 Sb., o předškolním, základnírn, středním, vyšším odborném a jiném
vzděláváni /škols§ zákonJ, v platném znění
" s ustanovením § 2 odst, 4 zákona č 500/2004 Sb.. správní řád, v platném znění
o s vyhláškou č. 1412005, o předškolním vzdělávání, v platném znění
'_ s § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví ,L

C1.2. Podmínky pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání na dobu určitou
" o přijetí dítěte k předškolnímu vzděláváni na dobu určitou rozhoduje ředitelka Základní školy a
Mateřské školy Žd'ár
' přesný termín a místo zápisu stanoví ředitelka školy po dohodě se zřizovatelem a zveřejní jej na
rvebových stránkách obce a školy a v mateřské škole Doubrava
" žádost o přijetí dítěte a evidenční list 1e k dispozici zákonnému zástupci ke stažení na rvebových
stránkách školy iwll,w.skola-zdar.eu/, nebo f, r,yzvednutí v mateřské škole Doubrava
" v,vplněnou žádost a vyplněný a pediatrem potvrzený evidenční list včetně infonnace o pravidelném
očkování zákonný zásttrpce zašle elektronicky rnateřské škole /rns.doubrave@seznam.czj . nebo
předá osobně ve stanovený den a čas vedoucí učitelce mateřské školy
" za dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se potvrzení o pravidelném očkování
nepožaduje
" po zaevidování žádosti bude účastníku řízení přiděleno registrační číslo
C1.3. Kritéria pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání na dobu určitou
1. děti docházející k předškolnímu vzděláváni do mateřských škol zŤizených obcemi Loukovec.
Přišovice, Všeň, Březina
2. děti budou přuaty dle přiděleného registračního čísla až do naplnění kapaci§ mateřské školy

Ze všech žádostí přtjatých v době a čase řádného termínu zápisu bude vytvořen pořadník v souladu s
platnými podmínkami a kritérii pro pŤijetí dětí na dobu určitou k předškolnírnu vzdělávání do
Mateřské škol_v Doubrava, Doubrava 2l0,294 11 Loukov, okres Mladá Bo|gslav.
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Ředitelka Základniškoly a Mateřské školy Žd'ár
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