Žádost o přijetí na školní rok 2021/2022 a potvrzení lékaře najdete na webových
stránkách MŠ ( msvojnuvmestec.cz)
nebo si vyzvedněte osobně v MŠ Vojnův Městec
Podání žádostí o přijetí proběhne ve dnech 3.5.2021 – 14.5.2021
Přijímání k předškolnímu vzdělávání probíhá dle správního řádu. Podle § 37 správního řádu lze žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání učinit písemně do protokolu
Žádost mohou zákonní zástupci doručit následujícími způsoby
1.poštou na adresu MŠ Vojnův Městec, př. organizace, Vojnův Městec 240 , 59101 Žďár nad
Sázavou(rozhodující je datum podání na poštu)
2. osobním podáním zákonným zástupcem v mateřské škole po telefonicky předem domluvené schůzce s
ředitelkou, tel. 566659330, 731274592

Zákonní zástupci dítěte doručí :
– řádně vyplněnou a podepsanou žádost o přijetí do MŠ
– potvrzení lékaře o zdravotním stavu dítěte
Při přijetí žádosti vám bude přiděleno registrační číslo, které se potom objeví při rozhodnutí o přijetí.
Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022
1. Do MŠ budou přijímány děti, pro které v kalendářním roce začíná povinné předškolní
vzdělávání s místem trvalého bydliště ve Vojnově Městci (dle § 34a zákon 561/2004
Sb., školský zákon)
2. Do MŠ budou přijímány děti ve věku 3 až 5 let s trvalým bydlištěm ve Vojnově Městci od nejstaršího k
nejmladšímu (3 roky dosáhne dítě nejpozději 31.12.2021)
3. Do MŠ budou přijímány děti, pro které v kalendářním roce začíná povinné předškolní
vzdělávání s místem trvalého bydliště mimo Vojnův Městec (§ 34a zákon 561/2004
Sb., školský zákon)
4. Do MŠ budou přijímány děti ve věku 3 až 5 let s trvalým bydlištěm mimo Vojnův Městec od nejstaršího k
nejmladšímu (3 roky dosáhne dítě nejpozději 31.12.2021), do
naplnění kapacity mateřské školy

Přednostní podmínky :
– Sourozenci již přijatých dětí ve věku 3 až 5 let od nejstaršího k nejmladšímu, (3 roky
dosáhne dítě nejpozději 31.12.2021).
– Děti v závažné sociální situaci nebo se sociální potřebností.
Kritéria pro přijetí byla projednána a schválena na pedagogické radě dne 9.2.2021.
Výsledky přijímacího řízení:
– do 30 dnů od zápisu bude vyvěšen číselný seznam s výsledky přijímacího řízení na webu MŠ

