Zápis dětí do mateřské školy v ZŠ a MŠ
Sojovice okres Mladá Boleslav
pro školní rok 2018/2019













Zápis dětí do mateřské školy proběhne ve ČTVRTEK 10. května
2018 v prostorách MŠ, čp. 166, v době od 14:00 do 17:00 hodin.
Zápis provedou: I. Holcmanová a Vl. Novotná
Při zápisu je nutno předložit:
1. Žádost o přijetí dítěte - přihlášku k předškolnímu vzdělávání
(včetně vyjádření lékaře ke zdravotnímu stavu dítěte - součást
přihlášky)
2. Rodný list dítěte
3. OP zákonného zástupce.
Formulář (Žádost o přijetí - Přihláška dítěte) si rodiče budou moci
vyzvednout (za účelem vyplnění + potvrzení od lékaře) v MŠ u vedoucí
učitelky MŠ, paní Ivety Holcmanové.
Naskenovaný tiskopis žádosti o přijetí dítěte - přihlášky dítěte k zápisu
do MŠ bude rovněž ke stažení na internetových stránkách školy
www.skolasojovice.cz, a to v sekci Dokumenty – Dokumenty MŠ –
Formuláře ke stažení
K zápisu se dostaví žadatel – zákonný zástupce s potřebnými doklady
(účast dítěte není nutná).
Výsledky zápisu dětí do MŠ budou zveřejněny na internetových
stránkách školy 16. května 2018.
Rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy
v ZŠ a MŠ Sojovice si žadatel vyzvedne osobně ve středu 16. nebo ve
čtvrtek 17. května 2018 v ředitelně školy (hlavní budova čp. 88,
1. patro), v době od 14:00 do 17:00 hodin. Rodičům přijatých dětí bude
rozhodnutí o přijetí, požádají-li o něj, v uvedené dny rovněž vydáno.
Rodiče přijatých dětí obdrží v předstihu pozvánku na 1. informativní
schůzku, která se bude konat v posledním červnovém týdnu 2018.
Na žádosti - přihlášce podané v době mimo termín zápisu a na nesprávně
vyplněné a neúplné žádosti - přihlášky nebude brán při převisu
poptávky zřetel.



Děti budou přijímány na základě následujících kritérií:

Kritéria pro přijetí dítěte do mateřské školy
v Základní škole a mateřské škole Sojovice okres
Mladá Boleslav pro školní rok 2018/2019
Ředitel základní školy a mateřské školy, jejichž činnost vykonává Základní škola
a mateřská škola Sojovice okres Mladá Boleslav, stanovil následující kritéria, podle
nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b)
zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte
k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí
k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního
počtu dětí pro mateřskou školu.
Předškolní vzdělávání se poskytuje dětem zpravidla od 2 let věku až do začátku
povinné školní docházky.
Základní kritéria:
1. Trvalý pobyt dítěte v Sojovicích a Skorkově (Podbrahách a Otradovicích)
Trvalý pobyt dítěte ke dni podání žádosti - přihlášky se dokládá čestným prohlášením
zákonného zástupce. V případě pochybností o trvalém pobytu dítěte si ředitel školy vyžádá od
zákonného zástupce potvrzení o trvalém pobytu z evidence obyvatel. Trvalý pobyt rodičů ke
dni podání žádosti - přihlášky se dokládá předložením občanských průkazů. Změnu trvalého
pobytu dítěte nebo rodiče po podání žádosti - přihlášky je zákonný zástupce povinen oznámit
řediteli školy do 8 dnů.
2. Věk dítěte (řazení od nejstaršího k nejmladšímu, dle data narození)
Věk dítěte ke dni podání přihlášky se dokládá předložením rodného listu dítěte jeho
zákonným zástupcem.
A. přednostní přijetí dítěte v posledním roce před zahájením povinné školní docházky
B. vyšší věk dítěte jako zvýhodňující kritérium pro přijetí
Podpůrná kritéria:
1. Dítě žijící v neúplné rodině (v rodině samoživitele)
Za samoživitele se považuje rodič, který nežije s nikým výdělečně činným ve společné
domácnosti a plně hradí náklady spojené s provozem této domácnosti. Úplnost rodiny se uvádí
v žádosti - přihlášce, samoživitel dokládá tuto skutečnost čestným prohlášením.
2. Dny docházky a délka pobytu (celodenní x zkrácený pobyt)
Kritérium se hodnotí podle údajů uvedených v žádosti - přihlášce dítěte k zápisu.
Upřednostňován bude celodenní pobyt dítěte s pravidelnou docházkou.
V Sojovicích 10. 4. 2018

Ing. Jaroslav Kindl, ředitel školy

