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výsledky zápisu k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole, Trutnov na
školní rok 2020/2021.
-

Důvodová zpráva:
Zápis k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2020/2021 se uskutečnil ve dnech od 04.05. až 15.05.2020
na všech 11 pracovištích Mateřské školy, Trutnov (04.05. a 05.05. se jednalo o osobní podání žádostí,
v ostatních dnech probíhal zápis distančním způsobem).
V rámci zápisu bylo přijato 271 žádostí (členění podle roku narození dítěte a zařazení do ročníku v MŠ):
 odklad povinné školní docházky 6 žádosti,
 děti s povinnou předškolní docházkou 26 žádostí,
 děti čtyřleté 17 žádostí,
 dětí tříleté 120 žádostí,
 děti dvouleté 102 žádostí.
Pozn.:
Do třídy se vzdělávacím programem Montessori na pracovišti MŠ Komenského (1 z celkového počtu 4 tříd),
bylo přijato17 žádostí, přičemž vyhověno bylo 11 uchazečům. Ostatním bylo nabídnuto vzdělávání v běžné
třídě.
Mezi výše uvedenými žádostmi je rovněž 21 žádostí zákonných zástupců dětí s místem trvalého pobytu
v jiné obci. Tito žadatelé v Trutnově aktuálně pobývají, nebo do Trutnova jezdí za prací.
V souladu s ustanovením § 34b zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů (školský zákon),
využili 3 žadatelé možnosti odlišného způsobu plnění povinného předškolního vzdělávání, tj. individuální
vzdělávání dítěte.
Vzhledem k tomu, že je na všech 11 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., o předškolním vzdělávání, v platném znění, k dispozici (za každé dítě mladší 3 let se do doby dovršení 3 let věku dítěte nejvyšší počet dětí ve v třídě snižuje o 2 děti – nejvýše o 6).
Mateřská škola, Trutnov předpokládá, že bude ve školním roce 2020/2021 vzdělávat na všech 11 pracovištích celkem cca 920 dětí ve 33 běžných třídách (maximální počet 28 dětí na třídu, s dvouletými dětmi
max. 22 dětí na třídu) a ve 4 speciálních třídách, zřízených dle § 16 odst. 9 školského zákona (maximální
počet 14 dětí na třídu). Speciální třídy budou k dispozici na pracovištích MŠ Horská (2 z celkového počtu 6
tříd), MŠ V Domcích (1 ze 3 tříd) a MŠ Kryblická (1 ze 3 tříd).
Datum: 27.05.2020

Podpis vedoucího odboru:

Mgr. Dušan Rejl v. r.

