ZÁPIS 2018/19
termín zápisu: čtvrtek 3. května 2018

10.00 – 16.00

Je třeba přijít s dítětem a přinést do MŠ : žádost o přijetí dítěte s potvrzením o
řádném očkování dítěte, rodný list dítěte a občanský průkaz rodiče.
Ředitelka Mateřské školy Rybička v Příbrami II, Fibichova 272 podle § 34, odst.3 a §
165 odst.2 písm.b) zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vyhlášky 14/2005 Sb. o předškolním
vzdělávání a podle § 11 odst. 1 zákona 500/2004 Sb., správní řád, rozhodla podle § 164
odst.1 písm. a) školského zákona ve vazbě na povolený počet žáků uvedený ve
školském rejstříku přijmout ke vzdělávání 39 dětí pro školní rok 2018/19
KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
Ředitelka Mateřské školy Rybička stanovila následující 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 v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu
vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro
mateřskou školu.
PŘEDPOKLÁDANÝ POČET VOLNÝCH MÍST: 7
1. Při přijímání dětí do mateřské školy vychází ředitelka z kritérií uvedených v
následující tabulce. Přednostně bude přijato dítě s vyšším celkovým hodnocením.
2. V případě rovnosti bodů má přednost dítě starší.
KRITERIUM

BODOVÉ OHODNOCENÍ

OPAKOVÁNÉ PODÁNÍ ŽÁDOSTI Podání žádosti podruhé

1

TRVALÝ POBYT DÍTĚTE :

Trvalý pobyt v Příbrami

1

VĚK DÍTĚTE

3 roky věku do 1.10. přísl.roku

2

4 roky věku do 31.8. přísl.roku

3

5 let věku do 31.8. přísl. roku

8

Sourozenec dítěte navštěvuje MŠ Rybička

2

Dítě se hlásí k celodennímu provozu

1

INDIV. SITUACE DÍTĚTE

Jako místo trvalého pobytu v Příbrami platí i tyto její součásti:
Brod, Bytíz, Jeruzalém, Jesenice, Kozičín, Lazec, Orlov, Zavržice, Žežice

V Příbrami, dne 31.1.2018 Lydie Fiřtová, ředitelka MŠ Rybička

