Zápis dětí do MŠ Kopidlno pro školní rok 2021/2022 (kritéria)
V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů se uskuteční zápis dětí
k předškolnímu vzdělávání do MŠ Kopidlno pro školní rok 2021/2022

od 2.května 2021 do 16. května 2021.
Od počátku školního roku (tj. září 2021), který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku
věku, do zahájení povinné školní docházky (tj. v základní škole), je předškolní vzdělávání
povinné, není-li dále stanoveno jinak.
Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním
roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte.
Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává v mateřské škole zřízené obcí nebo
svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž má dítě místo trvalého pobytu, v případě
cizince místo pobytu, pokud zákonný zástupce nezvolí pro dítě jinou mateřskou školu nebo jiný
způsob povinného předškolního vzdělávání.
U zápisu se předkládá: žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání potvrzená lékařem
(potvrzení lékařem se netýká povinného předškolního vzdělávání), rodný list dítěte, popřípadě
doklad o zmocnění zastupovat dítě v přijímacím řízení v případě osob, které osobně pečují o dítě
v pěstounské péči. Vyjádření školského poradenského zařízení v případě dítěte se zdravotním
postižením.

Kritéria pro přijímání dětí do MŠ Kopidlno pro školní rok 2021/2022:
Od školního roku 2021/2022 bude přijímáno 25 dětí.
V případě přijetí dítěte s přiznaným podpůrným opatřením 3 – 5 stupně se počet přijímaných dětí
bude snižovat.
1. Děti, které před začátkem školního roku 2021/2022 dosáhnou nejméně třetího roku věku, pokud
mají místo trvalého pobytu v Kopidlně, v případě cizinců místo pobytu, v příslušném školském
obvodu.
2. Děti s trvalým pobytem v příslušném školském obvodu mateřské školy ve věku nižším, než je
uveden v bodě 1., od nejstaršího po nejmladší.
3. Děti s trvalým pobytem mimo příslušný školský obvod od nejstaršího po nejmladší.

