Základní škola a mateřská škola, Boharyně, okres Hradec Králové
Boharyně 10, 50323
IČO 750 181 36, tel. 608876222

www.zsamsboharyne.cz
zsboharyne@gmail.com
ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY – KRITÉRIA PRO ŠKOLNÍ ROK 2018-2019
pro přijímání dětí do mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola,
Boharyně, okres Hradec Králové.

Výdej přihlášek
Od 23.4.2018 v budově mateřské školy v době od 6:30 do 8:15 a v době od 14:30 do 15:30;
přihlášky jsou také ke stažení na webových stránkách školy www.zsamsboharyne.cz
Příjem přihlášek
11.5.2018 od 14:30 do 16:30 v budově mateřské školy
Předškolní vzdělávání se poskytuje zpravidla dětem od 3 let až do začátku povinné školní docházky.
Ředitelka Základní školy a mateřské školy, Boharyně, okres Hradec Králové stanovuje kritéria pro
přijímání dětí do mateřské školy, podle nichž postupuje při rozhodování na základě ustanovení §34,
§ 165 odst. 2 písm.b) zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění a řídí se zákonem č.
500/2004 Sb., správní řád v platném znění.
Do mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola, Boharyně, okres
Hradec Králové, budou přednostně přijímány děti splňující tato kritéria:
1. Věk dítěte
a) podle § 34 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., zákona o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů je
předškolní vzdělávání povinné pro děti, které dosáhnou do 31.8.2018 5 let – podle
příslušného školského obvodu (spádová oblast) podle § 34 odst. 3 zákona č. 561/2004
Sb., zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, do výše povoleného počtu dětí
uvedeného ve školském rejstříku;
b) k předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti, které před začátkem školního
roku dosáhnou nejméně třetího roku věku, pro něž je mateřská škola spádová – mají
trvalý pobyt v příslušném školském obvodu, v případě cizinců místo pobytu nebo jsou
umístěné v tomto obvodu v dětském domově (§ 179 odst.3), do výše povoleného počtu
dětí uvedeného ve školském rejstříku.
2. Od školního roku 2018/2019 bude přijímáno 7 dětí. V případě přijetí dítěte s přiznaným
podpůrným opatřením třetího až pátého stupně se počet přijímaných dětí bude snižovat
podle §2 odst. 4 vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších
předpisů.
3. Děti s trvalým pobytem mimo spádovou oblast podle věku od nejstarších po nejmladší, do
výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku.
Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na státní občany České republiky, kteří:
- pobývají na území České republiky déle než 90 dnů
- na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají
déle než 90 dnů

-

na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo
přechodně po dobu delší než 90 dnů
na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje:
- na děti s hlubokým mentálním postižením.
Údaje uvedené na žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání musí být uvedeny pravdivě a
jsou závazné.
Přihlášky je nutné odevzdat v řádném termínu dne 11.5.2018 v době od 14:30 do 16:30 v budově
mateřské školy.

Mgr. Yveta Medková
ředitelka školy

