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ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2021/2022
Školní rok 2021/2022 začne v úterý 1. září 2021
V mateřské škole se bude v uvedeném školním roce vzdělávat celkem 232 dětí.
v MŠ Elišky Krásnohorské 2428
1. třída 24 dětí
2. třída 20 dětí (z toho2 děti se speciálními vzdělávacími potřebami, dále SVP)
3. třída 24 dětí
4. třída 20 dětí
5. třída 16 dětí (třída ve věku od dvou do tří let)
v MŠ Slunečná 2792
6. třída 24 dětí
7. třída 24 dětí
8. třída 18 dětí
9. třída 18 dětí
10. třída 10 dětí
11. třída 10 dětí
v MŠ Verdek 72
12. třída 24 dětí
Předpokládaný počet volných míst ke dni zápisu do MŠ od školního roku 2021/2022 je 85
Pokud bude do MŠ přijato dítě se SVP, bude se celkový počet dětí ve třídě, do které bude
docházet, snižovat podle vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění.

Pokud bude do běžných tříd MŠ zařazené dítě mladší 3 let se do doby dovršení 3 let věku
dítěte nejvyšší počet dětí ve třídě podle odstavce 3 snižuje o 2 děti. Lze snížit nejvyšší počet
dětí ve třídě nejvýše o 6.
Dítě se přijímá do právního subjektu Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Elišky
Krásnohorské 2428. O zařazení dítěte na výše uvedená místa poskytovaného vzdělávání
rozhoduje ředitelka školy.
Na každém místě poskytovaného vzdělávání nejsou děti rozděleny do tříd pouze podle věku, ale i
na základě výsledků vzdělávání. Vždy jsou v jedné třídě děti nejstarší, ve druhé třídě nejmladší. V
MŠ Verdek 72 je třída věkově smíšená.
Organizace školního roku 2021/2022 byla projednána při pedagogické radě dne 03.01. 2021

Ve Dvoře Králové nad Labem, dne 02.03. 2021
Mgr. Iva Bednářová, ředitelka školy
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