Informace pro rodiče - přijímání dětí do mateřské školy
Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání vyplní jeden z rodičů v den zápisu přímo v mateřské
škole dne 2. 5. 2022, nebo si Přihlášku vytiskne na stránkách mateřské školy www.mshtyn.cz
a využije k podání jednu z dalších nabízených možností.
Vyplněný tiskopis společně se všemi ostatními doklady / viz. Žádost/ odevzdá do 16. 5. 2022 do
mateřské školy viz Podání žádosti.
Podání žádosti
Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o
přijetí k předškolnímu vzdělávání učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické
podobě. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:
1. do datové schránky školy (každá škola má svou datovou schránku),
2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
3. osobní podání: 16.5. od 8.00 do 11.30 hod. v ředitelně mateřské školy Vančurova ul.
Pokud neodevzdáte výše uvedený tiskopis v pořádku v daném termínu, budete vyzváni k odstranění
nedostatků žádosti a současně může být řízení o žádosti přerušeno.
Vrácení a správné vyplnění je prvním předpokladem pro přijetí dětí do mateřské školy.
Po odevzdání Vám bude přiděleno registrační číslo / číslo zašleme SMS/ a zaznamenáno v záhlaví
„Žádosti o přijetí dítěte do mateřské školy.“ Dobře si jej zapamatujte a zapište. Pod tímto číslem
bude Vaše dítě evidováno a pod tímto číslem bude zveřejněno na seznamu přijatých dětí.
Kladná rozhodnutí o přijetí dítěte budou oznámena (podle novely školského zákona č.561/2004 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů) zveřejněním na seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným
registračním číslem. Seznam bude zveřejněn dne 31. 5. 2022 na úřední desce školy – na nástěnce ve
vchodu budovy a na www stránkách školy na dobu 15 ti dnů. Zveřejněním seznamu se považují
rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.
Rozhodnutí o nepřijetí dítěte do MŠ bude vydáno v písemné podobě a obdrží jej zákonný zástupce
dítěte při osobním setkání dne 27. 5. 2022 v rozmezí od 10.00 -14.00 hodin v ředitelně mateřské
školy/ přesná doba setkání bude společně domluvena/
Pokud se žádosti rodičů o přijetí dítěte nevyhoví, budou kontaktováni.
Přijímací řízení je určeno dětem předškolního věku zpravidla od 3 do 6 let.
Kritéria přijímání dětí do mateřské školy
Do mateřské školy Horšovský Týn budou přednostně přijímány děti, které mají trvalé bydliště
v Horšovském Týně a jeho částech: Nová Ves, Horšov, Horní Metelsko, Dolní Metelsko, Hašov,
Svinná, Tasnovice, Oplotec, Kocourov, Věvrov, Borovice, Podrážnice, Semošice, Horní Valdorf,
Dolní Valdorf, Lazce, Svatá Anna a následně děti mimo spádovou obec Horšovský Týn podle níže
uvedených kritérií.
1. děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky s trvalým pobytem v Horšovském
Týně a spádovém obvodu
2. děti čtyřleté s trvalým pobytem v Horšovském Týně a spádovém obvodu
3. děti tříleté s trvalým pobytem v Horšovském Týně a spádovém obvodu
4. děti mladší tří let s trvalým v Horšovském Týně a spádovém obvodu. Ty budou přijímány v případě
volné kapacity mateřské školy a za předpokladu připravenosti dítěte pro samostatný pobyt v mateřské
škole
5. děti s bydlištěm mimo obec s přihlédnutím k výše uvedeným kritérií
U všech kritérií bude brán zřetel na věk dětí v pořadí od nejstaršího.

