Mateřská škola Slavičín – Malé Pole, příspěvková organizace
Dlouhá 470, 763 21 Slavičín
msslavdl@zlinedu.cz

STANOVENÍ PODMÍNEK PRO PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PŘIJETÍ DĚTÍ
K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
Ředitelka Mateřské školy Slavičín – Malé Pole, příspěvková organizace, po dohodě se zřizovatelem Městem
Slavičín, Osvobození 25 a v souladu s § 34 odst.2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším a jiném vzdělávání v platném znění stanovuje následující upřesnění pro podávání žádostí o
přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022 následovně :
v souladu s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a
onemocněním COVID-19 bude zápis pro školní rok 2021/2022 probíhat bez přítomnosti dětí a zákonných
zástupců.

Místo pro podávání žádostí :

Mateřská škola Slavičín – Malé Pole, Dlouhá 470 a
odloučené pracoviště Hrádek 148

Termín :
Doba pro podání žádostí :

2. - 16. května 2021
do 16. 5. 2021, tiskopisy vhoďte do poštovních
schránek na Malém Poli i v Hrádku nebo elektronicky
na msslavdl@zlinedu.cz
Upozornění k zápisu :
všechny žádosti k přijetí podané do 16. 5. 2021 včetně
mají stejnou váhu, v žádném případě není
rozhodující datum podání žádosti pro přednostní přijetí
dítěte do MŠ.
Povinné tiskopisy: žádost o přijetí dítěte do MŠ získáte na stránkách školy
www.msdlouhaslavicin.estranky.cz. - záložka zápis do MŠ nebo osobně ve složce u poštovní schránky MŠ (u
dveří I. budovy).
Řádné očkování musí být přímo na žádosti potvrzeno dětskou lékařkou a doložena kopie rodného listu.
Registrační číslo / číslo, pod kterým najdete vyrozumění o přijetí či nepřijetí / jsou iniciály dítěte + den a
měsíc narození. Např. Jan Novák, 5. 3. 2018 bude JN0503

Kritéria pro přijímání dětí
1.

děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky

2.

věk dětí – od nejstaršího

Při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v MŠ bude ředitelka školy brát v úvahu /
v případě podání vyššího počtu žádostí než je naplněnost školy / důležitost jednotlivých kritérií ve výše
uvedeném pořadí 1 až 2.
Seznam přijatých dětí pod registračními čísly bude vyvěšen na informačních tabulích a webu školy 01. 06.
2021 po dobu 15 dnů.

Ve Slavičíně dne 25.03.2021

Gabriela Florešová, ředitelka školy

