Základní škola a Mateřská škola Hluboš
Hluboš č.p.116, 262 22 Hluboš
Č.j.: 30/22
V Hluboši, dne 12.4.2022
Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Hluboš, Hluboš
čp. 116, 262 22 Hluboš, v souladu s § 34 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění stanoví
následující upřesnění pro podávání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání do mateřské
školy:
Pro školní rok 20022/2023 Mateřská škola Hluboš otvírá 2 třídy do celkového počtu 30 dětí.
Kritéria k zápisu o přijímání nových dětí k předškolnímu vzdělávání pro Mateřskou školu
Hluboš pro školní rok 2022/2023 jsou tato:
1. Děti, které mají trvalý pobyt (v případě cizinců místo pobytu) v obci Hluboš a Kardavec a dovrší
pátého roku věku do 31.8.2022 a děti s odkladem povinné školní docházky, pro které je předškolní
vzdělávání povinné (dle § 34 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon v platném znění).
Předškolní vzdělávání je povinné od 1.9.2017.
2. Děti, které mají trvalý pobyt (v případě cizinců místo pobytu) v obci Hluboš a Kardavec a dovrší
třetího roku věku do 31.8.2022 od nejstarších (dle § 34 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., školský
zákon v platném znění).
3. Ostatní děti – dle věku od nejstarších, s přihlédnutím k sociální situaci, které dovrší k 31.8.2022
třetího roku věku.
Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání do MŠ Hluboš pro školní rok 2022/2023 se koná:
V pondělí 16. května 2022 v prostorách Základní školy a Mateřské školy Hluboš v době od
13,00 hodin do 16,00 hodin.
 K zápisu rodiče doloží: rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce, potvrzení
vystavěné dětským lékařem o řádném očkování dítěte (netýká se dětí, které plní povinné
předškolní vzdělávání).
 U zápisu bude přiděleno registrační číslo, pod kterým bude Žádost o přijetí dítěte k
předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Hluboš vedena a pod tímto číslem budou na webových
stránkách školy zveřejněna Rozhodnutí.
 Žádost je možné podat osobně v kanceláři školy (formuláře budou ke stažení na webových
stránkách školy nebo budou k dispozici pro osobní vyzvednutí v kanceláři školy).
 Od 1.9.2022 je předškolní vzdělávání poskytováno bezúplatně dětem, které do 31.8.2022
dovršily pěti let i v případě odkladu povinné školní docházky nebo v případě dodatečného odkladu,
kdy se žák vrací do MŠ. Ostatní platí školné ve výši 300,-Kč za měsíc.

Na vědomí: Obec Hluboš

