Kritéria pro přijímání dětí do MŠ v Novém Veselí
Zpracováno v souladu se zákonem 561/2004 Sb. a vyhláškou č. 14/2005 Sb. v pozdějším znění
Základní ustanovení:
1. Mateřská škola přijímá 24 dětí na jednu třídu dle § 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání
a vyhlášky č. 343/2009 Sb. o hygienických požadavcích, v případě přijetí dítěte s přiznanými podpůrnými
opatřeními 3-5 stupně se počet dětí dle stejného paragrafu vyhlášky ve třídě snižuje o jedno až dvě děti
v závislosti na druhu postižení. Zároveň se snižuje počet dětí o dvě v případě přijatých netříletých dětí, a
to do dovršení tří let věku dítěte.
2. O přijetí dětí rozhoduje ředitel školy na doporučení vedoucí MŠ v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb.,
Správní řád, v platném znění.
3. Mateřská škola přijímá přednostně děti s trvalým pobytem na území městyse Nové Veselí, poté děti
s trvalým pobytem v Budči, Březí nad Oslavou, Kotlasech, Matějově a Újezdu do naplnění kapacity MŠ.
4. Mateřská škola přijímá zpravidla děti, které dovrší věku 3 let před nástupem do MŠ a tyto děti jsou
řádně očkovány dle očkovacího kalendáře nebo mají doklad, že jsou proti nákaze imunní nebo se
nemohou očkování podrobit pro kontraindikaci (§ 50 zákona č. 258/2000 Sb.). Děti mladší 3 let mohou
být pro daný školní rok zapsány na základě kritérií pro PV MŠ Nové Veselí a volné kapacity MŠ.
Dále přijímá děti k povinné předškolní docházce, a to od počátku školního roku, který následuje po dni
kdy dítě dosáhne 5 roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte. Zákonný zástupce dítěte je
povinnen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém povinnost
začíná, pokud tak neučiní, dopustí se přestupku podle § 182 a školského zákona. Rodiče dětí v povinném
předškolním ročníku nemusí dokládat, že jsou děti očkovány podle očkovacího kalendáře.
5. Přijetí dětí se speciálními vzdělávacími potřebami je podmíněno dodáním stanoviska školského
poradenského zařízení. Ředitel mateřské školy rozhodne na základě § 34 odst. 6 školského zákona o
přijetí dítěte uvedeného v § 16 odst. 9 (dítě s mentálním, tělesným, zrakovým nebo sluchovým
postižením, závažnými vadami řeči, závažnými vývojovými poruchami učení, závažnými vývojovými
poruchami chování, souběžným postižením více vadami nebo autismem) na základě písemného vyjádření
školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího lékaře.
5. Zápis se bude konat bezkontaktně, příjem přihlášek bude v termínu od 3. 5. do 14. 5. 2021 (v celém
období), informace o zápisu bude uveřejněna na vývěskách v mateřské škole, na webu http://
ms.noveveseli.cz/, na FB a dále vyhlášena místním rozhlasem.
6. Mimo vyhlášeného termínu zápisu budou děti přijímány pouze v případě volné kapacity.
7. K zápisu rodič doloží vyplněnou Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do MŠ Nové Veselí,
kopii rodného listu a potvrzení od lékaře o řádném očkování. Tuto žádost si rodič může stáhnout v období
od 6.4. – 30.4. na webových stránkách MŠ https://ms.noveveseli.cz/images/dokumenty/zadost-prijetiditete.pdf (hlavní menu – důležité - Žádost o přijetí dítěte do MŠ) nebo vyzvednout v MŠ v témže období
po telefonické domluvě na čísle 733 132 583.
Rodič žádost do MŠ doručí těmito způsoby:
1. do datové schránky školy (2tsmfux)
2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem ZZ (nelze jen poslat prostý email!),
3. poštou na adresu MŠ Nové Veselí, Na Výsluní 286, 59214 Nové Veselí s označením ŽÁDOST
(rozhodující je datum podání na poštu)
4. osobní podání do MŠ po telefonické domluvě na tel. 733 132 583 nebo do schránky u vchodu do MŠ,
která bude denně vybrána

8. Rozhodnutí o přijetí dítěte bude vyvěšeno na webových stránkách školy pod přidělenými
registračními čísly (rodič číslo obdrží emailem, proto je nutné v žádosti uvést emailový kontakt), a to
v termínu do 30 dnů od data zápisu.
O nepřijetí dítěte bude rodič informován rovněž do 30 dnů od data zápisu, a správní rozhodnutí si
vyzvedne osobně v mateřské škole v co nejkratším termínu a po domluvě na tel. 733 132 583.
9. Proti rozhodnutí se může rodič odvolat prostřednictvím ředitele Základní školy a Mateřské školy
Nové Veselí, příspěvková organizace, ke KÚ kraje Vysočina v Jihlavě.
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Nutné je:
Dostavit se ve stanoveném termínu k řádnému zápisu a předložit žádost o přijetí
dítěte k předškolnímu vzdělávání včetně potvrzení lékaře a kopii rodného listu dítěte.
Obecné informace:
Ředitel stanoví místo a dobu pro podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro následující školní
rok. Pro přijetí dítěte jsou předem písemně stanovena kritéria, na základě kterých bude výběr probíhat.
Kritéria jsou zpřístupněna na webu školky. Rodič podepisuje souhlas o seznámení s těmito kritérii.

V Novém Veselí dne 1.4. 2021
Mgr. Jan Krakovič, ředitel školy
Stanovená kritéria nabývají platnosti ode dne: 1.4. 2021
Stanovená kritéria nabývají účinnosti ode dne: 2.4. 2021

