Zápis do mateřské školy
Zápis do MŠ pro školní rok 2020/2021 proběhne v ZŠMŠ Plesná, p. o. v úterý 5. 5. 2020. Rodiče
(stačí jeden z rodičů) se za účelem zápisu dostaví do budovy Lázeňská 387, Plesná v době mezi 8:00 a
16:00. Doporučuji využít tento řádný termín zápisu, i když lze děti mimořádně zapsat i během
školního roku – na tyto by však v případě vysokého zájmu nemuselo zbýt v MŠ místo. K zápisu do
MŠ se musí dostavit všechny děti, které k 31. 8. 2020 dosáhnou věku 5 let (pokud již do MŠ nechodí).
Zvýhodňující kritéria - kritéria, podle kterých budou k docházce do mateřské školy přednostně
umísťovány děti k pravidelné docházce (budou využita, pokud bude počet přihlašovaných dětí
převyšovat možnosti MŠ).
1. věk dítěte – přednostně budou přijaty děti rok před začátkem školní docházky (k povinnému
předškolnímu vzdělávání), následně děti starší 4 let (ve věku od 4 do 5 let), následně děti starší 3 let
(ve věku od 3 do 4 let),
2. pokud nebude dostačující kritérium 1., budou přednostně přijaty děti, které mají trvalé bydliště
v katastru města Plesná,
3. pokud nebudou dostačující kritéria 1. a 2., budou přednostně přijímány děti, pokud již mají v MŠ
sourozence, případně, pokud se najednou hlásí 2 a více dětí z jedné rodiny.
K docházce do MŠ mohou být přijaty i děti ve věku od 2 let. Ty budou přijímány pouze v případě, že
po přijetí dětí starších 3 let budou ještě místa v 1. oddělení. Zvýhodňujícími kritérii budou v takovém
případě:
1. schopnost sebeobsluhy dítěte (dítě se obejde bez plen, samo se nají)
a pokud nebude toto kritérium dostačující
2. věk dítěte (starší děti mají přednost).
V případě, že dojde k situaci, kdy nebudou daná kritéria pro výběr dostačující (nelze jednoznačně určit
hranici pro přijetí dětí, které splňují dané kritérium), bude výběr proveden losováním.
O přijetí dítěte nerozhoduje datum podání ani pořadí podané žádosti.
K zápisu se mohou přihlásit prostřednictvím svých rodičů děti, které k 1. 9. 2020 dosáhnou věku dvou
let.
S sebou si rodiče vezmou svůj občanský průkaz a rodný list přihlašovaného dítěte.
Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání v MŠ, bude oznámeno zveřejněním
seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam
bude zveřejněn na vstupních dveřích obou budov (Školní, Lázeňská) a elektronicky na webu školy
(www.zsplesna.cz), a to alespoň po dobu 15 dnů.
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