Mateřská škola Sedmihorky – příspěvková organizace
Karlovice 32, 511 01 Turnov
IČO: 061 814 57
Tel.: +420 737 462 847
Email: materska.skola@karlovice-sedmihorky.cz

ZÁKLADNÍ KRITÉRIA PŘIJETÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022
STANOVENÍ PODMÍNEK PRO PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PŘIJETÍ DĚTÍ
K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ A STANOVENÍ PODMÍNEK PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Mateřská škola Sedmihorky – příspěvková organizace, Karlovice 32, zastoupená ředitelkou, po
dohodě se zřizovatelem Obec Karlovice, v souladu s §34 odst. 2 zákona 561/2004 Sb., o
předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění
pozdějších předpisů stanovila termín zápisu k předškolnímu vzdělávání pro školní rok
2021/2022:
Termín:

od 4. 5. do 7. 5. 2021

Místo:

Mateřská škola Sedmihorky – příspěvková organizace,
511 01 Karlovice 32, kancelář ředitele školy

Žádost mohou zákonní zástupci doručit následujícími způsoby:
1. osobním podáním od 4. 5. 2021 od 7. 5. 2021, po telefonické domluvě s ředitelkou
školy
2. datovou schránkou školy: yc5s6vh,
3. e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce
/materska.skola@karlovice-sedmihorky.cz/.
4. poštou - dokument a přílohy vložte do obálky s označením "ZÁPIS DO MŠ“,
odešlete poštou (rozhodující je datum podání na poštu, doporučuji zaslat doporučeně)
na adresu školy nebo vhoďte do poštovní schránky OÚ Karlovice
Formulář žádosti lze vyzvednou v budově Mateřské školy Sedmihorky, Karlovice 32,
příspěvková organizace, v kanceláři obecního úřadu Obce Karlovice, 511 01 Karlovice 12,
nebo na webových stránkách školy, www.skolkasedmihorky.webnode.cz

Při podávání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání předloží zákonný zástupce
dítěte:
1. řádně vyplněnou žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání potvrzenou od lékaře,
že se dítě podrobilo stanovenému pravidelnému očkování, popř. doklad, že je proti
nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (k tomuto
účelu poslouží i vyjádření lékaře v žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání)

2. žádost dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné (dítě do 31. 8. 2021 dovršilo
pátý rok věku), předá žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání ředitelce školy bez
lékařského potvrzení.
3. občanský průkaz
4. originál rodného listu
5. potvrzení trvalého bydliště dítěte, je-li odlišné od trvalého bydliště zákonného zástupce

Kritéria pro přijetí k předškolnímu vzdělávání:
Právo přednostního přijetí mají uchazeči s trvalým pobytem ve školském
obvodu spádové mateřské školy (dále jen spádová oblast):
Karlovice, Sedmihorky, Radvánovice, Roudný a Svatoňovice.
1. dítě, které dovrší k 31. 8. 2021 věku 5 let, s povinným předškolním
vzděláváním s místem trvalého pobytu ve spádové oblasti
2. dítě, které dovrší k 31. 8. 2021 věku 3 let s místem trvalého pobytu ve
spádové oblasti, s předností vždy staršího dítěte
3. dítě, které dovrší k 31. 8. 2021 věku 3 let, jehož sourozenec se vzdělává
anebo se ve školním roce 2021/2022 bude v mateřské škole vzdělávat
4. ostatní děti, od nejstaršího k nejmladšímu
Poznámka: Občané Evropské unie či občané třetích zemí jsou povinni doložit oprávnění
k pobytu na území ČR na dobu delší než 90 dnů (ustanovení 20 odst. 2 pism. d školského zákona
ve znění pozdějších předpisů)
Rozhodnutí o přijetí se oznamují zveřejněním seznamu dětí pod přiděleným registračním číslem
na veřejném místě – úřední desce, umístěné před budovou Obecního úřadu, na vstupních
dveřích do budovy Mateřské školy i na webových stránkách školy a to po dobu 15 dnů.
Rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání bude zákonným zástupcům doručeno do
vlastních rukou.
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