Kritéria pro přijímání dětí do MŠ Hutnická, Most
Kritéria nabývají účinnosti dnem 2. 5. 2021
Pověřená osoba zastupováním Mateřské školy, Most, Hutnická 2938, příspěvková
organizace stanovila kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě
ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí
dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole (do výše povoleného počtu dětí uvedeného
ve školském rejstříku):

Kritéria přijetí k předškolnímu vzdělání
Do MŠ jsou přijímány děti narozené do 31. 1. 2019, které do 31. 8. 2022 dovrší 3 let
věku a v případě zájmu i děti dvouleté, které dosáhnou věku 3 let do 31. 1. 2022. Budou
zařazeni do přijímacího řízení dle kritérií.
Děti narozené po 31. 1. 2019 jsou přijímány do SDP (jesle).
VÝCHOZÍ KRITÉRIUM
1. Děti, které nejpozději do 31. 8. 2022 dosáhnou 6 let věku nebo s odkladem školní
docházky a s trvalým pobytem ve spádové oblasti mateřské školy (obvod č. 2)*
2. Děti, které nejpozději do 31. 8. 2022 dosáhnou 5 let věku a s trvalým pobytem ve spádové
oblasti mateřské školy (obvod č. 2)*
3. Děti, které nejpozději do 31. 8. 2022 dosáhnou 4 let věku a s trvalým pobytem ve spádové
oblasti mateřské školy (obvod č. 2)*
4. Děti, které nejpozději do 31. 8. 2022 dosáhnou 3 let věku a s trvalým pobytem ve spádové
oblasti mateřské školy (obvod č. 2)*
5. Ostatní děti podle věku na celodenní docházku (od nejstaršího po nejmladší) s trvalým
pobytem na území statutárního města Mostu.
6. Ostatní děti podle věku na celodenní docházku (od nejstaršího po nejmladší).
*Upřednostnění se týká dětí občanů EU či občanů třetích zemí, kteří mají hlášeno místo pobytu na
území obce. Občané třetích zemí jsou povinni doložit oprávnění k pobytu na území ČR ve smyslu ust.
§20 odst. 2 písm. D) školského zákona, a děti, které mají trvalý pobyt jiné obci, která nezřizuje MŠ.

Děti budou přijímány do volné kapacity MŠ a SDP.
Kapacita MŠ: 150 míst
Předpokládaný počet volných míst: 34 míst.
Pořadí podaných žádostí nemá vliv na rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte. Rozhodující jsou
kritéria.
V Mostě dne 2. 5. 2021
Mgr. Šárka Procházková
pověřená osoba zastupováním MŠ
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Přidělení registračního čísla a oznámení o možnosti
nahlížení do spisu
Účastník řízení: _____________________________________________________________
adresa trvalého pobytu: _______________________________________________________
Zákonný zástupce účastníka řízení: ______________________________________________
adresa trvalého pobytu:________________________________________________________
Vážení rodiče,
podali jste žádost o přijetí Vašeho dítěte k předškolnímu vzdělávání. O přijetí rozhodne
ředitel/ka školy ve správním řízení. V souladu s §183 ods. 2 zákona č.561/2004Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
ve znění pozdějších předpisů rozhodnutí o přijetí nebude doručováno v písemném vyhotovení,
ale bude oznámeno zveřejněním seznamu přijatých dětí na přístupném místě u vchodu
do budovy školy. Seznam bude zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů. Předpokládaný termín
zveřejnění je stanoven na den:
31. 5. 2021
V seznamu nemohou být uvedena jména, děti zde budou uvedeny pod registračními čísly.
Pro tyto účely Vaší žádosti přiděluji registrační číslo: (v žádosti online Vám bylo přiděleno
automaticky v mailu, při podání žádosti jiným způsobem budete včas kontaktováni
a informováni):
__________________
O přijetí vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
ve znění pozdějších předpisů vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu
Vašeho dítěte ve škole. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno,
můžete však požádat o jeho vydání.
Rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání bude zasláno v písemné podobě a bude
doručeno v souladu s §20 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
V souladu § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů,
Vás upozorňuji, že jako zákonný zástupce zastupující účastníka řízení, máte možnost se ještě
před vydáním rozhodnutí ve věci přijímacího řízení Vašeho syna/dcery na naši školu vyjádřit
k podkladům rozhodnutí. Seznámit a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí bude možné v MŠ
Hutnická Most od 10. 5. 2021 do 14. 5. 2021 po předchozí telefonické domluvě
(+420 735 791 453).
V Mostě dne 2. 5. 2021
________________________________
Mgr.Šárka Procházková
ředitel/ka mateřské školy

_______________________________
Jméno a podpis zákonného zástupce*

*Svým podpisem stvrzuji, že jsem byl/byla informován/a o průběhu přijímacího řízení a seznámen/a
s přidělením registračního čísla, s možností nahlížení do spisu a s kritérii přijímacího řízení.

