Kritéria pro přijímání dětí k docházce do Mateřské školy Týnec nad Sázavou
Mateřská škola Týnec nad Sázavou přijímá k docházce děti dle následujících pevně stanovených kriterií a
k nim přiřazených bodů (viz. příloha č.1).
I.
Základní podmínky
Základní podmínky nutné pro všechna následující kritéria:
1. trvalé bydliště v Týnci nad Sázavou a jeho místních částech či v obcích, které s Městem Týnec
nad Sázavou uzavřely smlouvu o úhradě nákladů na provoz mateřské školy
2. podání přihlášky na následující školní rok - u nově přihlášených
II.
Ostatní kritéria
K docházce do Mateřské školy Týnec nad Sázavou budou přijímány po splnění základních podmínek v čl.I.
1. děti, které dosáhly předškolního věku (poslední rok před nástupem do 1. ročníku základní školy),
2. děti, které nedosáhly předškolního věku, ale jejich matky popř. zákonní zástupci, kteří mají dítě v péči,
prokáží zaměstnanost (podnikatelskou činnost) dokladem od zaměstnavatele (od správy sociálního
zabezpečení) ke dni nástupu dítěte do mateřské školy.
III.
Ostatní ujednání
1. Při nedostatku míst v mateřské škole dle čl.II. je pro posuzování žádostí dalším kritériem věk dítěte a
zvýhodněn bude rodič nebo zákonný zástupce, který nepobírá k datu předpokládaného nástupu dítěte
do MŠ rodičovský příspěvek nebo peněžitou pomoc v mateřství (i na jiné dítě).
2. Při nedostatku míst v mateřské škole dle čl.II. je možné omezit přijímání dětí s trvalým pobytem v jiné
obci pouze na předškoláky.
3. Při nedostatku míst v mateřské škole dle čl.II. se uplatní další podmínky uvedené v příloze 2.
4. Při volné kapacitě mateřské školy a po uspokojení přihlášených dle čl. II lze umožnit docházku
do mateřské školy i ostatním dětem, které splnily pouze základní podmínky.
5. Přijetí do mateřské školy rozhoduje ředitelka mateřské školy - §34 odst. 3 zákona č.561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění (Školský
zákon).

……………………………………………………………………
PaedDr. Janeta Jandová
ředitelka mateřské školy

Kritéria pro přijímání dětí k docházce do Mateřské školy Týnec nad Sázavou

Příloha č.1

Stanovení počtu bodů dle kriterií pro přijímání dětí k docházce do Mateřské
školy Týnec nad Sázavou
Jméno a příjmení dítěte:
Datum narození:
Adresa:

Kritéria pro přijímání dětí k docházce do Mateřské školy Týnec nad Sázavou

Body

trvalé bydliště v Týnci nad Sázavou a jeho místních částech či v obcích, které s Městem
Týnec nad Sázavou uzavřely smlouvu o úhradě neinvestičních nákladů na provoz
mateřské školy

100

dítě, které dosáhlo předškolního věku (poslední rok před nástupem do 1. ročníku
základní školy)

100

Skutečnost

děti, které nedosáhly předškolního věku:




Rodič nebo zákonný zástupce nepobírá k datu předpokládaného nástupu dítěte do
MŠ rodičovský příspěvek nebo peněžitou pomoc v mateřství (i na jiné dítě).
Věk dítěte k 1.9. – v měsících

40
36-xx

CELKEM SOUČET
Doklad o zaměstnanosti či podnikatelské činnosti přiložen

ano

ne

Datum:
……………………………………………………………………
PaedDr. Janeta Jandová
ředitelka mateřské školy

Kritéria pro přijímání dětí k docházce do Mateřské školy Týnec nad Sázavou

Příloha č.2

Další podmínky pro docházku dítěte do Mateřské školy Týnec nad Sázavou
Tyto podmínky se uplatní v případě převisu žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání a platí v průběhu
celé školní docházky dětí přijatých pro školní rok 2010/11 a další.
1. Rodič je povinen ke dni nástupu dítěte do mateřské školy předložit potvrzení o zaměstnání. Pokud
potvrzení nebude doloženo, zaniká nárok na umístění dítěte do mateřské školy.
2. Pokud rodič pobírá rodičovský příspěvek nebo peněžitou pomoc v mateřství (i na jiné dítě), je to
důvod pro přerušení docházky do mateřské školy s výjimkou předškoláků.
3. Změna trvalého pobytu do jiné obce je důvod pro ukončení docházky do mateřské školy.
4. Rodiče jsou povinni ohlásit změny dle bodu 2. a 3. do 5 pracovních dnů ředitelce mateřské školy.

…………………………………………………………………… ……………………………………………………………………
PaedDr. Janeta Jandová
Podpis zákoného zástupce
ředitelka mateřské školy

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
Mateřská škola Týnec nad Sázavou, Komenského 278,25741 Týnec nad Sázavou
Příspěvková organizace zastoupená ředitelkou PaedDr. Janetou Jandovou
tel: 317701229 email: mstynec@razdva.cz http://mstynec.webnode.cz
Pro školní rok ……………… (tj. Od 1.9……. do 31.8. …….)
Jméno a příjmení dítěte:
Datum narození:

Mateřský jazyk:

Bydliště:

Státní občanství:

Docházka: celodenní - polodenní - střídavá

Zdravotní pojišťovna:

Žádáme o umístění dítěte:

1. MŠ Komenského Týnec nad Sázavou
2. MŠ Chrást nad Sázavou – odloučené pracoviště

V případě vyčerpání kapacity ve vybraném umístění
s umístěním na druhé pracoviště:
souhlasím - nesouhlasím
Údaje o zákonných zástupcích dítěte:
Jméno a příjmení matky:
Telefon:

Zaměstnavatel (adresa, telefon):

Povolání:
Jméno a příjmení otce:
Telefon:

Zaměstnavatel (adresa, telefon):

Povolání:
Ke dni předpokládaného nástupu do MŠ některý zákonný zástupce pobírá
rodičovský příspěvek nebo peněžitou pomoc v mateřství (i na jiné dítě):

ano - ne

Délka doby výplaty rodičovského příspěvku:

2 - 3 - 4 roky

Sourozenci (jméno, datum narození):
Prohlašujeme, že jsme se seznámili s Kritérii pro přijímání dětí k docházce do Mateřské školy Týnec nad
Sázavou včetně přílohy 1 a 2 a bereme na vědomí, že v případě uvedení nepravdivých údajů lze kdykoliv
zrušit Rozhodnutí o přijetí dítěte.
Rozhodnutí požaduji zaslat na adresu:
V Týnci nad Sázavou dne

......................................................
Podpisy zákonných zástupců:

Termín doručení žádostí do MŠ je do …………………….!
Žádost je možno zaslat poštou na adresu: MŠ, Komenského 278, 257 41 Týnec nad Sázavou nebo osobně
předat učitelce na kterékoli třídě MŠ.
Zápis do MŠ proběhne ………………… od 9.00 hod. do 15.00 hod. v ředitelně MŠ.
Lhůta pro přijímací řízení začíná dnem zápisu dne ……………

Potvrzení o zaměstnání
pro účel zařazení dítěte k docházce do Mateřské školy Týnec nad Sázavou

Zaměstnavatel:
IČ:
Adresa:

Potvrzuji, že pan/paní: ………………………………………………………….
Datum narození: ………………………………………………………………
Adresa: …………………………………………………………………………

Je v naší organizaci zaměstnán(a) od: ………………………………
Bude zaměstnán(a) po rodičovské dovolené od………………………………
na hlavní – vedlejší * pracovní poměr s úvazkem ……… hodin týdně.

Pracovní poměr je sjednán na dobu neurčitou – určitou do …………. *
S výše jmenovaným je – není * vedeno jednání o ukončení pracovního poměru.

Potvrzuji, že veškeré informace se zakládají na pravdě a jsem si vědom právních následků chybně uvedených
údajů.

Datum…………………………

…………………………………………………………
Razítko a podpis

* nehodící se škrtněte

Potvrzení o přihlášení k účasti na důchodovém pojištění osob samostatně
výdělečně činných na rok ………
pro účel zařazení dítěte k docházce do Mateřské školy Týnec nad Sázavou

Okresní (Pražská) správa sociálního zabezpečení v ………………………………………….

Potvrzuji, že pan/paní: ………………………………………………………….
Datum narození: ………………………………………………………………
Adresa: …………………………………………………………………………

je přihlášen k účasti na důchodovém pojištění osob samostatně výdělečně činných
v době

od:
do:

Potvrzuji, že veškeré informace se zakládají na pravdě a jsem si vědom právních následků chybně uvedených
údajů.

Datum…………………………

…………………………………………………………
Razítko a podpis

