Vnitřní kritéria pro přijetí dětí do mateřské školy pro školní rok 2022/2023
Zastupitelstvo města Kladna schválilo obecně závaznou vyhlášku Města Kladna č. 55/17 ze dne
27. 2.2017 o školských obvodech spádových mateřských škol zřizovaných Statutárním městem
Kladnem. Tato vyhláška stanovuje spádové obvody mateřských škol zřizovaných městem Kladnem.
Stanovení školských obvodů spádových mateřských škol:
Bod č. 13 Školský obvod Základní školy a Mateřské školy Kladno, Norská 2633 tvoří celé
území města Kladna.

Termín pro podání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
osobní předání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání, originál rodného listu ke kontrole,
POTVRZENÍ PRAKTICKÉHO DĚTSKÉHO LÉKAŘE O ŘÁDNÉM OČKOVÁNÍ DÍTĚTE:
- ve čtvrtek 12. května 2022 od 7:00 do 18:00 hodin,
- v pátek 13. května 2022 od 7:00 do 17:00 hodin.
Formuláře jsou k dispozici na webových stránkách mateřské školy, základní školy nebo je
možné si je vyzvednout v kanceláři školy v Norské ulici č. 2366.
Pokud žadatel bude podávat žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání na více mateřských
škol, žádáme, aby uvedl pořadí škol, které preferuje. Děkujeme za tuto informaci, neboť zabrání
zbytečným nesrovnalostem a nepříjemnostem, a především povede k uspokojení opravdového
zájmu o naši mateřskou školu.
Individuální vzdělávání dítěte
Individuální vzdělávání dítěte oznámí zákonný zástupce dítěte v době zápisu. Dle § 34b školského
zákona tak může učinit i po zápisech, nejpozději však do 31. 5. 2022. Vzor tiskopisu je umístěn na
webových stránkách mateřské školy.

Při zápisu zákonný zástupce obdrží registrační číslo uchazeče.
Podle novely školského zákona se rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání oznamuje na
veřejně přístupném místě ve škole způsobem umožňujícím dálkový přístup. Ředitelka školy
zveřejní v zákonné lhůtě oznámení o rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání ve vývěsce
mateřské školy a na internetových stránkách školy. Seznam uchazečů, kterým bylo vyhověno, se
uvede pod jejich přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého z nich.
Před vydáním rozhodnutí o nepřijetí, bude zákonným zástupcům umožněno nahlížet do spisu (spis
obsahuje tyto náležitosti: žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, prostá kopie rodného
listu, potvrzení praktického dětského lékaře o řádném očkování dítěte), a to dne 6. 6. 2022 od 11.00

do 12.00 v sekretariátu školy na adrese Norská 2633, 27201 Kladno. V případě nutnosti zvolit jiný
termín budou informace o datu nahlížení do spisu zveřejněny na stránkách školy a na budově školy.
Rozhodnutí o nepřijetí k základnímu vzdělávání obdrží zákonný zástupce poštovní zásilkou do
vlastních rukou.

Kritéria pro přijetí:
Děti jsou vzdělávány ve věkově smíšených třídách od 3 do 6 let, v počtu 28 v každé třídě.
Do mateřské školy přijímáme děti od 3 let věku (tj. dosáhnou-li věku 3 let do 31.8. kalendářního
roku, v němž probíhá zápis). Pro školní rok 2022/2023 přijímáme 41 dětí.
1. Přednostně budou přijímány děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky,
a to děti, které mají místo trvalého pobytu na území města Kladna podle bodu č.13 vyhlášky
nebo děti s místem trvalého pobytu v obcích, se kterými byla uzavřena smlouva o zajištění
předškolního vzdělávání v mateřských školách (Libochovičky, Zájezd, Pletený Újezd a
Makotřasy).
2. Děti, které před začátkem školního roku dosáhnou čtvrtého roku věku, a mají v organizaci již
sourozence.
3. Děti, které před začátkem školního roku dosáhnou čtvrtého roku věku, pokud mají místo trvalého
pobytu, v případě cizinců místo pobytu, v příslušném školském obvodu podle bodu č. 13 vyhlášky
nebo děti s místem trvalého pobytu v obcích, se kterými byla uzavřena smlouva o zajištění
předškolního vzdělávání v mateřských školách (Libochovičky, Zájezd, Pletený Újezd
a Makotřasy).
4. Děti, které před začátkem školního roku dosáhnou třetího roku věku, a mají v organizaci již
sourozence.
5. Děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně třetího roku věku, pokud mají místo
trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, v příslušném školském obvodu podle bodu č. 13
vyhlášky nebo děti s místem trvalého pobytu v obcích, se kterými byla uzavřena smlouva
o zajištění předškolního vzdělávání v mateřských školách (Libochovičky, Zájezd, Pletený Újezd
a Makotřasy).
6. Ostatní děti podle věku, od nejstaršího po nejmladší.
V Kladně dne 26. 4. 2022
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