ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES SVITAVY

Javorník 61, Svitavy 568 02
Tel.: 725 915 056 www.zsms-javornik.cz e-mail: skola.javornik@seznam.cz

ŽÁDOST O PŘIJETÍ K DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
Přijato dne_____________
Spisová značka_________
Číslo jednací___________
Počet listů_____________
Počet příloh____________
Registrační číslo________

k rukám ředitele školy
Mgr. Jiřího Konopáče, DiS.

Vážený pane řediteli,
žádám Vás o přijetí dcery/syna_________________________________________________,
narozené / ho________________________, k předškolnímu vzdělávání v Základní škole a
Mateřské škole Javorník, okres Svitavy od školního roku 2018/2019. Současně prohlašuji, že
jsem zákonným zástupcem tohoto dítěte. Dítě se hlásí k celodenní docházce.
I.
1) Jméno a příjmení dítěte:
Rodné číslo:
Mateřský jazyk:
Státní občanství:
Datum narození:
Místo narození:
Adresa trvalého pobytu:
2) Jméno a příjmení matky:
Kontaktní telefon:
Adresa trvalého pobytu (pokud není shodná s adresou trvalého pobytu dítěte):
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3) Jméno a příjmení otce:
Kontaktní telefon:
Adresa trvalého pobytu (pokud není shodná s adresou trvalého pobytu dítěte):
II.
Kritéria přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání
Ředitel Základní školy a Mateřské školy Javorník, okres Svitavy 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.
Při přijímání dětí do mateřské školy vychází ředitel z následujících kritérií:
1. Přednostně se přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky,
jejichž vzdělávání v MŠ je povinné, s trvalým pobytem ve školském obvodu
stanoveným Obcí Javorník.
2. Dále se přednostně přijímají děti, které před zahájením školního roku dovrší 4 let věku,
s trvalým pobytem ve školském obvodu stanoveným Obcí Javorník.
3. Dále se přednostně přijímají děti, které před zahájením školního roku dovrší 3 let věku,
s trvalým pobytem ve školském obvodu stanoveným Obcí Javorník.
4. Poté se přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, jejichž
vzdělávání v MŠ je povinné, s trvalým pobytem mimo školský obvod stanovený Obcí
Javorník.
5. Následně se přijímají děti, které před zahájením školního roku dosáhnou 3 let věku,
s trvalým pobytem mimo školský obvod stanovený Obcí Javorník.
6. Poté se přijímají děti mladší 3 let, které nejdéle k začátku školního roku dovrší 2 let.
V případě shodnosti posuzovaných kritérií bude postupováno podle věku dítěte (data narození),
kdy bude upřednostněno dítě starší.
III.
Podmínky pro přijímání dětí do mateřské školy Javorník:
Předškolní vzdělávání se poskytuje zpravidla dětem ve věku od 3 let až do začátku povinné
školní docházky. U přijetí dětí mladších 3 let se posuzuje schopnost adaptace na prostředí,
zvládání sebeobsluhy a způsobilost k plnění školního vzdělávacího programu.
Do mateřské školy Javorník budou přijímány děti, které vzhledem k materiálním i personálním
podmínkám zařízení zvládnou následující základní dovednosti:
 nemají pleny a umí používat dětské (malé) WC (nikoli nočník)
 umí pít z hrnečku
 umí se samostatně najíst, umí používat lžíci
 umí chodit tak, aby mohly absolvovat pravidelné vycházky (nejsou pohybově závislé na
kočárku)
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IV.
Prohlášení zákonných zástupců dítěte
Beru na vědomí, že v případě uvedení nepravdivých údajů lze kdykoliv zrušit rozhodnutí o
přijetí dítěte.
Datum:________________ Podpis zákonných zástupců dítěte:________________________

Údaje jsou důvěrné podle zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, ve znění pozdějších
předpisů, zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zákona č.
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
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Vyjádření pediatra
1. Dítě je zdravotně způsobilé, může být přijato do MŠ.

ANO – NE

2. Dítě je řádně očkováno.

ANO – NE

3. Dítě vyžaduje speciální péči v oblasti:
-

zdravotní

-

tělesné

-

smyslové

-

jinou (vypište jakou)

Jiná závažná sdělení:

Alergie:

Dietní strava:

Možnost účasti na akcích školy:
plavání, sauna, škola v přírodě

Přijetí dítěte do mateřské školy:

....................................................
datum

Doporučuji

Nedoporučuji

.........................................................................................................
razítko a podpis pediatra

