Kritéria pro přijímání dětí do mateřské školy Štarnov platná pro školní rok
2020 /2021.

1. Na základě § 34 odst.3 a 4 zákona č. č.561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění,
stanovuje ředitel Základní a Mateřské školy Štarnov, okres Olomouc, p.o. kritéria pro
přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání. Dle těchto kritérií bude postupovat ředitel
Základní školy a Mateřské školy ve Štarnově, okres Olomouc, p.o. v případech, kdy
počet žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, podaných zákonnými
zástupci, překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.
Ředitel školy bude přijímat žáky dle kritérií uvedených níže. Počet přijatých dětí
bude 9 - 11, s ohledem na výsledky zápisu do 1.ročníku základní školy.
2. Jednotlivá kritéria jsou seřazena podle jejich důležitosti. Pořadí přijatých dětí bude
posuzováno dle odevzdané přihlášky dítěte k zápisu do mateřské školy.

1. Děti, které k 31.08.2020 dosáhnou věku 5 let s trvalým pobytem ve
Štarnově.

2. Mladší děti s trvalým pobytem ve Štarnově. Přednost má starší dítě.

3. Děti budou přijímány podle aktuálního věku dítěte od nejstaršího až
do vyčerpání kapacity MŠ. Přednost má starší dítě.

Upozornění:
Žádost o umístění dítěte k předškolnímu vzdělávání se podává pouze v mateřské škole
Štarnov.
Žádosti o přijetí dítěte do MŠ si mohou zákonní zástupci dítěte stáhnout na stránkách školy
www.skola.starnov.cz v sekci „Pro rodiče“.
Vyplněné žádosti o přijetí dítěte do předškolního zařízení budou přijímány ve dnech
14. 5. 2020 a 15.5.2020 v době od 13,00 do 16,00 hod. v mateřské škole Štarnov.
Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
(rozhodnutí o přijetí), bude do 30 dnů oznámeno zveřejněním seznamu dětí, pod
přiděleným registračním číslem, na veřejně přístupném místě, t.j.na nástěnce v mateřské
škole a na dveřích a okně mateřské školy Štarnov, a to po dobu 30 dnů. Součástí rozhodnutí
bude datum zveřejnění. Rodiče budou rovněž informování dopisem do vlastních rukou.
Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude zákonným zástupcům dítěte
sděleno osobně ředitelem školy a doručeno dopisem do vlastních rukou do 30 dnů od podání
žádosti.

Ve Štarnově dne 1.04.2020

Mgr. Jiří Husák
ředitel školy

