Mateřská škola, Trutnov
Komenského 485, 541 01 Trutnov

ZÁSADY
k přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy, Trutnov
a přestupy mezi jednotlivými pracovišti subjektu pro školní rok 2022/2023
Vypracovala:

Bc. Vladimíra Priputenová – ředitelka mateřské školy

Účinnost:

od 21.3.2022

O přijetí dítěte do mateřské školy, ve věku zpravidla od tří do šesti let, nejdříve však dítěte od dvou let,
popř. o stanovení zkušebního pobytu dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce, rozhoduje
v souladu s § 34 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ředitelka mateřské
školy.
I.
Přijetí dítěte do Mateřské školy, Trutnov v rámci „zápisu“
a) Obecné informace
Po dohodě se zřizovatelem (usnesení Rady města Trutnova RM_2022-328/6 ze dne 21.3.2022)
stanovuje ředitelka Mateřské školy, Trutnov termín a místo pro podání žádostí o přijetí dítěte
k předškolnímu vzdělávání následujícím způsobem:


místem „zápisu“ jsou pro následující školní rok pracoviště MŠ:
pracoviště Komenského 485
pracoviště Maxima Gorkého 286
pracoviště Žižkova 465
pracoviště Novodvorská 617
pracoviště Tkalcovská 542
pracoviště Horská 282
pracoviště Úpská 559
pracoviště V Domcích 106
pracoviště Voletiny 128
pracoviště Benešova 222
pracoviště Kryblická 423



žádost lze podat distančně v termínu od 02.05. do 06.05.2022 (do datové schránky MŠ,
emailem na pracoviště s elektronickým podpisem zákonného zástupce, poštou na adresu
pracoviště či vhozením do poštovní schránky na pracovišti),
žádost lze podat osobně na vybraném pracovišti v rozmezí od 04.05.2022 do 05.05.2022 (vždy
od 10:00 do 15:00 hod.).



S ohledem na výjimku z nejvyššího počtu dětí na třídu Mateřské školy, Trutnov, povolenou usnesením
Rady města Trutnova č. 2005-189/3 ze dne 7. 2. 2005, se běžné třídy na jednotlivých pracovištích MŠ
naplňují do maximálního počtu 25 dětí. Třídy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami budou
naplněny podle počtu přiznaných podpůrných opatření, která vyplynou z doporučení školského
poradenského zařízení. O přijetí dítěte v rámci „zápisu“ nerozhoduje datum podání ani pořadí
podaných žádostí.
b) Kritéria pro přijetí dítěte do Mateřské školy, Trutnov
Zohlednění podaných žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v pořadí:
1. děti s trvalým pobytem v Trutnově, které před začátkem školního roku 2022/2023 dosáhnou
nejméně třetího roku věku,
2. ostatní děti v pořadí podle věku, tj. od nejstaršího po nejmladší.
Umísťování dětí na jednotlivá pracoviště:

1

Při umísťování dětí na jednotlivá pracoviště bude postupováno podle výše uvedených kritérií.
Přihlédnout lze pouze k požadavku zákonného zástupce, který souvisí s umístěním dítěte na stejné
pracoviště, kde se vzdělává jeho sourozenec.
Po naplnění kapacity vybraného pracoviště budou zákonnému zástupci dítěte nabídnuta pracoviště
s volnou kapacitou.
c) Třída se vzdělávacím obsahem Montessori pedagogiky
Na pracovišti Komenského je zřízena třída se vzdělávacím obsahem Montessori pedagogiky. Při
zařazování dítěte do této třídy budou v plné míře uplatněna ustanovení odst. b) zásad. Podmínkou pro
vzdělávání dítěte v Montessori třídě je akceptování Montessori filosofie jeho zákonnými zástupci, které
bude ověřováno ještě před vlastním zápisem. Podrobnější informace k výše uvedené podmínce lze
získat na webových stránkách spolku Montessori Trutnov, z.s. https://www.montessoritrutnov.cz/.
d) Oznámení výsledku „zápisu“ a pravidla pro výběr pracoviště MŠ s volnou kapacitou
Seznam přijatých dětí (podle přiděleného registračního čísla) bude zveřejněn na webových stránkách
školy (www.mstrutnov.cz) a vývěskou na budově pracoviště Mateřské školy, Trutnov, kde byla podána
přihláška. Tam žadatelé zjistí, zda bylo dítě přijato na vybrané pracoviště, nebo na jiné pracoviště
s volnou kapacitou. Žadatelé nepřijatých dětí obdrží po vyhodnocení „zápisu“ písemné rozhodnutí o
nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole, Trutnov.
V případě, že zákonný zástupce akceptuje nabídku na umístění dítěte na pracoviště s volnou
kapacitou, je povinen nejpozději do 31.08.2022 přihlásit dítě k docházce na nově zvolené pracoviště
a současně inkasem uhradit školné a stravné ve sjednané výši. Pokud zákonný zástupce tuto nabídku
nevyužije, dítě bude 01.09.2022 z evidence bez dalšího upozornění vyřazeno.

II.
Přijetí dítěte do Mateřské školy, Trutnov v průběhu školního roku - mimo „zápis“
V případě, že nebude překročen maximální počet dětí na třídu, resp. nebudou porušeny bezpečnostní
a hygienické normy v souvislosti s naplněností jednotlivých pracovišť, může být dítě přijato
k předškolnímu vzdělávání i mimo „zápis“, tj. v průběhu školního roku 2022/2023.

III.
Přestupy mezi jednotlivými pracovišti MŠ
Pokud zákonný zástupce v rámci „zápisu“ přijme pro umístění dítěte pracoviště s volnou kapacitou,
může požádat o jeho změnu dle vlastního výběru již při nástupu dítěte k předškolnímu vzdělávání.
O přestup na jiné pracoviště MŠ může bez udání důvodu požádat rovněž zákonný zástupce, který byl
s umístěním dítěte původně spokojen.
Přestup se může uskutečnit:
 v průběhu školního roku s výjimkou měsíců července a srpna, a to vždy k prvnímu dni
příslušného měsíce,
 od nového školního roku, přičemž zákonný zástupce dítěte musí podat žádost o přestup
nejpozději do konce měsíce ledna 2023.
Pozn.:
Základním předpokladem pro vyhovění žádosti o přestup je volná kapacita vybraného pracoviště a
úhrada nedoplatků za stravné a školné. V případě vyššího počtu žádostí budou zohledňovány potřeby
zákonných zástupců zejména v souvislosti s umístěním dítěte - sourozence na stejné pracoviště a
změnou bydliště na území Trutnova.
V Trutnově dne 01.03.2022
Bc. Vladimíra Priputenová
ředitelka Mateřské školy, Trutnov
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