Mateřská škola Broumov
Příčná 227, 550 01 Broumov
Tel: 730183945, Mobil: 604228029, E-mail: loudova@skolkabroumov.cz

Směrnice č. 11

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání,
dále jen „Zápis“ v Mateřské škole Broumov
pro školní rok 2020/2021
Vypracovala:

Taťána Loudová – ředitelka mateřské školy

Účinnost:

od 01. 05. 2021

Ředitelka Mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Broumov, Příčná
227, 55001 Broumov stanoví následující kritéria, podle kterých bude postupovat při
rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Broumov
v případech, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí o přijetí překročí
stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro Mateřskou školu Broumov.
Místem „Zápisu“ pro školní rok 2020/2021 je ředitelství Mateřské školy Broumov,
Příčná 227.
Termín zápisu:
3. 5. – 7. 5. 2021 od 9:00 do 15:30 – po předchozí rezervaci termínu na telefonu
604 228 029
S ohledem na výjimku z nejvyššího počtu dětí na třídu Mateřské školy Broumov,
povolenou zřizovatelem, se běžné třídy na jednotlivých pracovištích MŠ naplňují tak,
aby kapacita mateřské školy nebyla překročena, tj. 208 dětí.
V případě přijetí dítěte s přiznaným podpůrným opatřením třetího až pátého stupně
nebo dětí, které nedovršily věku tří let, se počet přijatých dětí bude snižovat.
O přijetí dítěte v rámci „Zápisu“ nerozhoduje datum podání žádosti ani pořadí
žádosti!
MŠ Broumov je jedinou spádovou mateřskou školou pro obvod Broumov.
O přijetí dítěte v rámci „Zápisu“ rozhodují níže uvedená kritéria:
Kritéria pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání – do mateřské školy, jejíž
činnost vykonává Mateřská škola Broumov, budou přednostně přijímány:

1. Děti, které před začátkem školního roku 2021/2022 dosáhnou nejméně
třetího roku věku, pro které je Mateřská škola Broumov spádová (podle
věku od nejstaršího po nejmladší)
2. Děti, které před začátkem školního roku 2021/2022 nedosáhnou třetího
roku věku, pro které je Mateřská škola Broumov spádová (podle věku od
nejstaršího po nejmladší)
3. Děti, kterým byl doporučen odklad školní docházky a děti, které se narodily
v období od 01. 09. 2015 do 31. 08. 2016 (předškoláci) a jejich spádovou
mateřskou školou není Mateřská škola Broumov (podle věku od
nejstaršího po nejmladší)
4. Ostatní děti, které nespadají do kritérií 1. – 3. (podle věku od nejstaršího
po nejmladší)
Oznámení výsledku „Zápisu“ a pravidla pro výběr pracoviště
Do 30 ti dnů po „Zápisu“ musí ředitelka školy rozhodnout o podaných žádostech.
O přijetí do MŠ Broumov budete informováni na dostupných místech – tzn. jednotlivá
pracoviště mateřských škol a webové stránky MŠ (www.skolkabroumov.cz).
Informaci o nepřijetí do MŠ Broumov, obdrží zákonní zástupci na uvedenou adresu
doporučeným dopisem, vlastníkům datové schránky, datovou schránkou. Všem
zákonným zástupcům přihlášených dětí, musí být, dle správního řádu, umožněno
nahlédnutí do spisu a případně mohou vznést námitky k podkladům rozhodnutí.
Při rozhodování, na které pracoviště bude dítě umístěno, se přihlédne k tomu, zda
dané pracoviště navštěvuje sourozenec, k místu bydliště nebo místu výkonu práce
zákonného zástupce, pokud nám tyto informace sdělí. Pokud dítě bude přijato do
Mateřské školy Broumov, ale nebude vyhověno zákonným zástupcům v jim
vybraném pracovišti, bude jim nabídnuto pracoviště jiné. Mají možnost ihned požádat
o přeložení na jiné pracoviště, a pokud dojde během roku k pohybu dětí v MŠ, může
jim být vyhověno. Další možnost přeložení nastává od následujícího školního roku.
Děti mladší 3 let budou nejčastěji umisťovány na pracoviště Masarykova 233 –
blíže ve Školním řádu MŠ Broumov, bod 17.1. - „Podmínky provozu a
organizace vzdělávání v MŠ.“
Přijetí dítěte do Mateřské školy Broumov v průběhu školního roku – mimo
„Zápis“
V případě, že nebude překročen maximální počet dětí na třídu, resp. nebudou
porušeny bezpečnostní a hygienické normy v souvislosti s naplněností jednotlivých
pracovišť, může být dítě přijato k předškolnímu vzdělávání i mimo „Zápis“, tj.
v průběhu školního roku 2021/2022.

Přestupy mezi jednotlivými pracovišti MŠ
Zákonný zástupce může požádat o přestup na jiné pracoviště MŠ i bez udání
důvodu. Přestup se může uskutečnit v průběhu daného školního roku, pokud to
dovolují bezpečnostní a hygienické normy a to vždy k 1. dni v příslušném měsíci
nebo od nového školního roku, kdy musí zákonný zástupce o přeložení zažádat
nejpozději do zahájení „Zápisu“ na nový školní rok.
Poznámka:
Základním předpokladem pro vyhovění žádosti o přestup je úhrada nedoplatků za
školné a stravné na stávajícím pracovišti.

V Broumově dne 17. 3. 2021

Taťána Loudová
Digitální podpis:
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