
ško rok 2022/2 023 d MS doves

Bc. Martina Noviíková

il
termín zápisu: 3. května2022rčas: 10.00 - l'5.00 h.

' místo zápisu: MŠ Radovesnice II, č. p. 59,28128 Radovesnice II.
' žídost o přijetí do MŠ je připravena ke stažení na našich webových strrínkách Www.skolkaradovesnice2.cz a na stiránkách oÚ www.radov esnice2.cz, nebo lze žádost

vyzvednou po telefonické domluvě v mateřské škole 
""uo 

.'.ó-Ú. 
-----

' zájemci o přijetí,_žádost vyplní a podepíši. Řaane vyplněnou a podepsanou Žádost
s potvrzením od dětského lékaře a kopií rodného tisiu aitote odwzaaji v termínu
zápisu do budovy MŠ Radovesnice II.

Na žádosti lékař potvrdí:

. zda je dítě zdrávo a můŽe docházetdo MŠ. zda je dítě pravidelně očkoviínoo zda se dítě můŽe zúčastňovat akcí školy (plavání, pobyt v přírodě)

Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanovenémupravidelnému očkování, (s výjimkou dětí, které jsou v posledním roce před zahájenímpovinné školní docházlry) má doklad,že jeprotinákaz'e imunní, nebo se nemůžeočkování podrobit pro trvalou kontrainaimci.

Přihlášku převezme ředitelka MŠ v den zápisu. V případě jakýchkoliv dotazů volejte tel.číslo 322 3I2 949.

ZíilŠI4dpí právní předpisv: - ustanovení $ 34 zákonaě.56ll20}4Sb.,o předškolním,
základním, středním, vyšším odborrrérrr a jirrérrr vzdeuiani(školslcý zákin) _ zákon
č':' 50012004 Sb', Správní řiíd. organizace předškolního vzdělóvónile starroveira v usranovení
$ 34 zákonač' 56112004 Sb., o pridškolním, základním, středním, vyšším odborném ajinémvzďěláváni (školský z!ko1t),.ve znění pozdějších předpísů, se přednostně přijímají dětiv posledním roce před zahájenimpovirrné slohi'doch árky.

PosÍup při zápisu: Dne 03. 05.2022od 10:00 do 15:00 od,evzdají zékowizástupci
vyplněnou a podepsanou žádost do budovy MŠ Radovesnice II. Zároveňse prokáží průkazemtotožnosti.

Roáodnutí o přijetí, či nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole ředitelkavydá9. května. 2022.

ředitelka školy



Mateřská škola Radovesnice II' okres Kolín
pří spěvkov á or ganizace

Radovesnice II, č. p. 59, 28128 Radovesnice II
ICO 75033321

rla pro přijímání dětí k předškotnímu vzdětávání

V Mateřské škole Radovesnice tl, okres Kotín

Krité

Přijímrání dětí se řídí $ 34 zákona56tl2O04.,školský zžkon,v platném znéní.

Do Mateřské školy Radovesnice II' okres Kolín (dále jen mateřská škola) se přijímají
zptavidladěti ve věku od 3 do 6 let.

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Radovesnice II, okres Kolín,
po projedniíní se zřizovatelem stanovuje následující kritéria, podle kteých bude posfupovat při
rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzděláviání v mateřské školá v případech, kdy polet
žádostí podaných zríkonnými zástupci dětí o přijetí překročí stanovenou kápacitu maximálního
počtu dětí pro mateřskou školu.

K předškolnímu vzdělávání jsou přednostně přijímány děti,

1' děti, které dosáhnou 6 let věku v období od l ' zářído 3l. srpna následujícího kalendářního roku a dítě
s povoleným odkladem školní docházky s trvalým pobytem v obci Radovesnice II

2' děti, které dovrší nejméně 3 let věku před začátkem školního roku 2022t2023,mají
trvalý pobyt v obci Radovesnice II _ řazeňo podle věku od nejstarších po nejmladší. Do
naplnění kapacity mateřské školy.

3' děti, které dovrší nejméně 3 let věku v. období záÍí ažprosinec 2022,mají trvalý pobyt
v obci Radovesnice II. Do naplnění kapacity mateřské škofy.

4' ostatní děti - podle věku od nejstarších, ůpo nejvýše přípustný počet dětí ve třídě
stanovený podle $ 2 vyhlášky vtŠur č. Aljoss Šu. lre'znBni pó"icisi"t' předpisů.

Způsob řazení dětÍ je nastaven tak,že nejdříve jsou přijímány děti splňující první kritérium, pak,
pokud jsou volná místa, děti splňující druhé kritérium atd.

Rozhodnutí o přiietí či nepřiietí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole wdá ředitelka
školv 9. května 2022.

o výsledku přijímacího řízení budou zákonní zástupci dítěte vyrozuměni zveřejněním seznamu
uchazeěů pod přiděleným registraěním ěíslem s výsledkem řízeni u každého uchazáěe. Zveřejněním
Seznamu se považují rozhodnutí, kteými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzděláván í, za oznámená.Nepřijaým bude vyrozumění s odůvodněnim neprijetí ke vzdělávání předáno osobně ll.5.2o22
v budově MŠ, popř. doruěeno písemně do20.5.2022.

V Radovesnicích II dne l l. 4.2022 Bc. Martina Nováková - ředitelka MŠ Radovesnice II


