MATEŘSKÁ ŠKOLA, TRUTNOV
Komenského 485
541 01 Trutnov
Zpráva o výsledku zápisu k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy, Trutnov na školní
rok 2020/2021
Zápis k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2020/2021 se uskutečnil ve dnech 4.5. až
15.5.2020 na všech 11 pracovištích Mateřské školy, Trutnov, a to ve dvou dnech osobním
podáním (4.5. a 5.5.) a v ostatních dnech distančně.
V rámci zápisu bylo přijato 271 žádostí (členění podle roku narození dítěte a zařazení do
ročníků v MŠ): OŠD – 6 žádosti, děti s povinnou předškolní docházkou – 26 žádostí, děti
čtyřleté – 17 žádostí, děti tříleté – 120 žádostí a děti dvouleté – 102 žádostí. Do třídy
Montessori bylo podáno 17 žádostí, vyhověno bylo 11 uchazečům. Ostatním bylo nabídnuto
vzdělávání v běžné třídě.
Tři žadatelé využijí jiný způsob plnění povinného předškolního vzdělávání – individuální
vzdělávání dítěte (§ 34 odst. 5 školského zákona).
Byly podány žádosti zákonných zástupců i s trvalým pobytem v jiné obci, kteří ale buď mají
adresu pobytu v Trutnově, nebo do Trutnova jezdí za prací. Jedná se o 21 žádostí a
všechny byly vzhledem k dostačující kapacitě kladně vyřízeny.
Jelikož je na všech pracovištích Mateřské školy, Trutnov pro školní rok 2020/2021 k dispozici
307 volných míst, obdrželo všech 271 žadatelů rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu
vzdělávání. Čtyřem uchazečům bylo usnesením pozastaveno řízení a byli vyzváni k doložení
povinného očkování. Další volná místa již nejsou z důvodu naplnění § 2 odst. (7) vyhlášky č.
14/2005 Sb.: Za každé ve třídě zařazené dítě mladší 3 let se do doby dovršení 3 let věku
dítěte nejvyšší počet dětí ve třídě snižuje o 2 děti – nejvýše o 6. Z těchto důvodů musíme mít
od nového školního roku na třídách s dvouletými dětmi zapsáno max. 22 dětí.
Závěr:
Mateřská škola, Trutnov bude ve školním roce 2020/2021 vzdělávat cca 920 dětí na 11
pracovištích, a to ve 33 běžných třídách (maximální počet 28 dětí na třídu, s dvouletými
dětmi max. 22 dětí na třídu) a ve 4 třídách zřízených dle § 16 odst. 9 školského zákona
(maximální počet 14 dětí na třídu).

V Trutnově dne 27. 5. 2020
Bc. Vladimíra Priputenová
ředitelka mateřské školy

