Podací razítko

Správní orgán:
MATEŘSKÁ ŠKOLA
JUGOSLÁVSKÁ 2736, TEPLICE
Sídlo: Mateřská škola, Jugoslávská 2736, Teplice 415 01

Spisová značka: MŠJ -Tep/

(Vyplní rodiče, zákonný zástupce dítěte)

Registrační číslo:

/2022/SŘ/1

Zástupci účastníka řízení:

MATKA

OTEC

Zákonní zástupci - jméno a příjmení:
Telefon, e-mail:
Datová schránka
Místo trvalého pobytu:
Přesná adresa pro doručení korespondence
je-li jiná než trvalý pobyt:
Účastník řízení:

žádají o přijetí dítěte:

Jméno a příjmení:
Datum narození:
Místo trvalého pobytu:

k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Jugoslávská 2736, Teplice
zastoupenou ředitelkou Mgr. et Mgr. Bc. Ladislavou Matějkovou
Datum přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání od:

Zákonní zástupci dítěte se dohodli, že v záležitosti
spojené se zápisem k předškolnímu vzdělávání do
Mateřské školy Jugoslávská 2736, Teplice bude
vyřizovat zákonný zástupce:

Jméno a příjmení:

Škola shromažďuje údaje o dítěti v souladu s § 37 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů, v souladu s § 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů, ve znění pozdějších předpisů. Údaje slouží k potřebám školy a jsou náležitě chráněny.

Podpisy zákonných zástupců:

V Teplicích

matka:

dne…………………………

otec:

* Nehodící se škrtne
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Správní orgán: Mateřská škola, Jugoslávská 2736, Teplice
Dokumenty potřebné k řízení o přijetí dítěte:
1. Žádost o přijetí - formulář řádně vyplněný včetně lékařského potvrzení - pokud je vzdělávání pro dítě povinné (§
34 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon), ve znění pozdějších předpisů, nevyžaduje škola doklad o očkování.
2. Rodný list dítěte - kopie.
3. Oznámení o možnosti nahlížet do spisu.
4. Oznámení o možnosti vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.
O přijetí dítěte rozhoduje ředitelka školy ve správním řízení. Při větším počtu přihlášených dětí než může ředitelka
přijmout, postupuje ředitelka dle stanovených kritérií pro přijímání dětí zveřejněných v MŠ.
Rozhodnutí o přijetí bude zveřejněno na veřejně přístupném místě v MŠ a na webových stránkách školy dne 19. 05. 2022
pod přidělenými registračními čísly.
V případě záporného rozhodnutí – nepřijetí, bude Rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání zasláno poštou na
doručenku do 30 dnů od podání žádosti.
Podpis zákonného zástupce:
(Vyplní lékař)
Vyjádření dětského lékaře

JMÉNO DÍTĚTE:
Dítě se dle §50 Zákona č. 258/2000 Sb.,
zákon o ochraně veřejného zdraví, ve znění
pozdějších předpisů:
 podrobilo stanoveným pravidelným
očkováním;
ANO
 nemůže očkování podrobit pro trvalou
kontraindikaci;
ANO
 proti nákaze je imunní.
ANO

NE
NE
NE

2. Dítě vyžaduje speciální péči v oblasti
a) zdravotní
b) tělesné
c) smyslové
d) jiné
Alergie:

Možnost účasti na akcích školy:
plavání, saunování, škola v přírodě, apod.
V

datum :

Razítko a podpis pediatra
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Kritéria stanovená pro přijímání dětí do MŠ pro školní rok 2022/2023
Bez ohledu na bodové hodnocení bude v souladu s ustanovením § 34 odst. 1 školského zákona
přednostně přijato dítě, které k 31. 08. 2022 dosáhne pátého roku věku.
(Vyplní škola)
Účastník řízení

Podpis zákonného
zástupce
Bodové ohodnocení Získané ohodnocení

Kritéria

Věk dítěte, spádová oblast

děti, které před zahájením školního roku dovrší 4 let věku,
s trvalým pobytem ve školském obvodu – Teplice
stanovené Statutárním městem Teplice
děti, které před zahájením školního roku dosáhnou 3 let
věku., s trvalým pobytem ve školském obvodu – Teplice
stanovené Statutárním městem Teplice
děti mladší 3 let, které nejdéle k 31. 08. dovrší 2 let
s trvalým pobytem ve školském obvodu – Teplice
stanovené Statutárním městem Teplice
děti, jejichž vzdělávání v MŠ je od 1. 9. 2022 povinné,
s trvalým pobytem mimo školský obvod stanovený
Statutárním městem Teplice

90

80

40
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Celkem:

Zákonní zástupci byli seznámeni s kritérií pro přijímání dětí do mateřské školy

**ANO – NE

Způsob vyhodnocování a předpokládaný počet volných míst: 22.
Na základě uvedených pravdivých skutečností v žádosti, budou každému dítěti přiděleny body dle jednotlivých
kritérií. Přijímají se děti s bodovým ohodnocením od nejvyššího k nejnižšímu. V případě rovnosti bodů (shodnosti
posuzovaných kritérií) se přihlédne k věku dítěte s tím, že budou upřednostněny děti věkově starší. Pro školní rok
2022/2023 je předpokládaný počet volných míst: 22.

Přijetí

x

nepřijetí

V Teplicích, dne:

k předškolnímu vzdělávání

___________________________________________
Mgr. et Mgr. Bc. Ladislava Matějková,
ředitelka Mateřské školy,
Jugoslávská 2736, Teplice.
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