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Zápis a kritéria k přijímání dětí do MŠ pro školník rok 2021/2022
Ředitelství ZŠ a MŠ Cerhovice oznamuje rodičům, že zápis
do mateřské školy pro školní rok 2021/2022 se koná
od 3.5. do 14.5. 2021
Vzhledem k mimořádným opatřením ministerstva zdravotnictví vydalo ministerstvo školství
pokyny pro organizaci zápisu do mateřské školy, ve kterých se doporučuje zápis bez přítomnosti
dětí.
Z tohoto důvodu prosím pro podání žádosti a přihlášky pro přijetí dítěte k předškolnímu
vzdělávání pokračujte dle následujících pokynů:
1. Z uvedených příloh si vytiskněte: žádost o přijetí dítěte do MŠ a přihlášku k přijetí dítěte
do MŠ 2021-22.
2. Žádost o přijetí dítěte do MŠ vyplní a podepíše jeden zákonný zástupce.
3. Přihlášku k přijetí dítěte do MŠ vyplní a podepíše jeden zákonný zástupce + vyjádření
lékaře
4. Vyplněnou a podepsanou žádost o přijetí, přihlášku k přijetí a kopii rodného listu
dítěte můžete předat do MŠ několika způsoby:
a)
b)
c)
d)

do datové schránky školy (w4umb6x),
e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý mail)
poštou nebo vložením do poštovní schránky před Mateřskou školou v Cerhovicích
osobní podání v mateřské školy po domluvě s vedoucí MŠ Ivanou Altmanovou
(tel. 725116975, mail: mscerhovice@zscerhovice.net)

Prosíme o důkladné vyplnění uvedených formulářů. Po obdržení žádosti Vám zašleme
registrační číslo na Vaši e-mailovou adresu. Pokud Vám nepřijde žádné registrační číslo,
prosím kontaktujte vedoucí MŠ Ivanu Altmanovou. Oznámení o rozhodnutí přijetí/nepřijetí
dítěte bude zveřejněno na webových stránkách školy dne 2. června 2021. Písemné rozhodnutí
Vám bude zasláno poštou.

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání
Pro školní rok 2021/2022 ředitel Základní školy a Mateřské školy Cerhovice, okres Beroun
stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení
§165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k
předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu
vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou
školu.
Do mateřské školy jsou přijímány děti podle kritérií v tomto pořadí:
1. Předškolní vzdělávání povinné pro děti, které dosáhnou k 31.8. 2021 věk 5 let a děti s
odkladem školní docházky (s trvalým bydlištěm v Cerhovicích)
2. Nárok na přednostní přijetí mají i děti, které dosáhnou k 31.8. 2021 věk 4 let (s trvalým
bydlištěm v Cerhovicích)
3. Nárok na přednostní přijetí mají i děti, které dosáhnou k 31.8. 2021 věk 3 let (s trvalým
bydlištěm v Cerhovicích)
4. Děti, které dosáhnou tří let během školního rok 2021/2022 (s trvalým bydlištěm
v Cerhovicích)
5. Přednostně jsou přijímány děti zaměstnanců organizace Základní školy a Mateřské školy
Cerhovice.
6. Děti, které nemají trvalé bydliště v Cerhovicích

Pokud uchazeči splňují stejná kritéria, tak budou řazeni podle data narození sestupně od
nejstaršího po nejmladší. V případě uvolnění místa v mateřské škole během školního roku bude
ředitel školy postupovat podle seznamu přihlášek, které byly podány během zápisu do mateřské
školy.

Děkujeme za spolupráci.
V Cerhovicích 15.3. 2021
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