ZÁPIS
Mateřská škola Tehov bude v provozu od 3. února 2014, popř. o měsíc později.
Zápis do MŠ se koná 13. ledna 2014 od 8:00 do 18:00 v budově mateřské školy
(nová budova u ZŠ).
K zápisu se dostaví zákonný zástupce s občanským průkazem, vyplněnou
přihláškou potvrzenou lékařem a dotazníkem, které naleznete v příloze této
zprávy nebo na webu ZŠ, pod záloţkou Mateřská škola – Formuláře ke staţení.
Formuláře jsou téţ připraveny k vyzvednutí v Základní škole Tehov nebo v úředních
hodinách na Obecním úřadě Tehov. Účast dítěte není nutná.
Děti budou přijímány podle níže uvedených kritérií:
Zastupitelstvo obce Tehov jako zřizovatel Základní školy Tehov schválilo na
zasedání zastupitelstva obce Tehov konaného dne 16. 12. 2013 závazná kritéria
pro přijetí dětí do MŠ:
Na základě § 34 odst. 3 a 4 Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění,
jsou stanovena závazná kritéria, podle kterých bude postupovat ředitelka Základní
školy a mateřské školy Tehov, při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu
vzdělávání v mateřské škole v případech, kdy počet ţádostí podaných zákonnými
zástupci dětí o přijetí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro
mateřskou školu, coţ je 28 dětí.
K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti v posledním roce před
zahájením školní docházky (dle § 34 odst. 4 školského zákona) nebo děti
s odloţenou školní docházkou.
Dále jsou přijímány děti v následujícím pořadí:
1. Dítě a jeho rodič/rodiče s trvalým bydlištěm v obci Tehov + dosaţení věku dítěte 3
a více let, v pořadí dle věku, od nejstaršího po nejmladší
2. Dítě s trvalým bydlištěm v obci Tehov + dosaţení věku dítěte 3 a více let, v pořadí
dle věku, od nejstaršího po nejmladší
3. Ostatní děti v pořadí dle věku, od nejstaršího po nejmladší
V určený den zápisu mají všechny podané žádosti k přijetí v době od 8 do 18
hodin stejnou váhu. V žádném případě nebude tvořeno pořadí s výhodou
k přijetí do MŠ.
Předškolní zařízení je oprávněno přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným
pravidelným očkováním, má doklad, ţe je proti nákaze imunní nebo se nemůţe
podrobit očkování pro trvalou kontraindikaci (§ 50 Zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně
veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění)
Ţádost o umístění dítěte k předškolnímu vzdělávání se podává osobně v budově MŠ
Tehov, Svatojánská náves 78.

