Mateřská škola, Most, Růžová 1427, příspěvková organizace

Pokyn ředitelky k organizaci zápisu do mateřské školy
 Termín zápisu
Zápis do mateřské školy se koná v souladu s § 34 zákona č. 561/2005 Sb., školský zákon,
6. 5. 2019 od 13,00 do 17,00 hodin
7. 5. 2019 od 13,00 hodin do 16,00 hodin.

 S sebou k zápisu si vezměte:
- rodný list dítěte;
- občanský průkaz zákonného zástupce;
- doklady o povolení k trvalému (dlouhodobému) pobytu, pokud nejste občan ČR - doklad o svěření
dítěte do péče (u pěstounů apod.).

 Kritéria pro přijímání dětí do MŠ
Ředitelka Mateřské školy, Most, Růžová 1427, příspěvková organizace stanovila kritéria, podle nichž
bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění
pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole (do výše povoleného
počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku):
1. Děti s trvalým pobytem (v případě cizinců děti s místem pobytu) ve spádové oblasti mateřské
školy (obvod č. 3), které do 31. 8. 2019 dosáhnou 5 let věku
2. Děti s trvalým pobytem (v případě cizinců děti s místem pobytu) ve spádové oblasti mateřské
školy (obvod č. 3), které do 31. 8. 2019 dosáhnou 4 let věku
3. Děti s trvalým pobytem (v případě cizinců děti s místem pobytu) ve spádové oblasti mateřské
školy (obvod č. 3), které do 31. 8. 2019 dosáhnou 3 let věku

Kapacita školy – 150 míst
Pro školní rok 2019/2020 je přibližně 45 volných míst.
V případě přijetí dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními třetího až pátého stupně bude počet
přijímaných dětí snížen v souladu s právními předpisy.

 Povinné předškolní vzdělávání
Od počátku školního roku, kdy dítě dosáhne 5. roku věku je předškolní vzdělávání povinné a
zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k předškolnímu vzdělávání.

 Průběh zápisu
Zákonný zástupce obdrží žádost k předškolnímu vzdělávání v době a místě zápisu
Při podání žádosti o přijetí k povinné školní docházce, uvede zákonný zástupce dle zákona č. 500/2004
Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, náležitosti uvedené v § 37 odst. 2, kterými jsou:

Mateřská škola, Most, Růžová 1427, příspěvková organizace







jméno a příjmení žadatele (dítěte),
datum narození,
místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování (v případě cizince místo pobytu
dítěte),
označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní mateřskou školu),
jméno a příjmení zákonného zástupce či jiné oprávněné osoby,
místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování

Doplňující informace:
- telefonní spojení na zákonné zástupce či e-mailovou adresu,

 Očkování
Formulář pro lékaře dostanou rodiče při zápisu do MŠ
Dítě před přijetím k předškolnímu vzdělávání musí být očkováno v rozsahu, jak vyplývá z § 50 zákona o
ochraně veřejného zdraví ve spojení s § 46 téhož zákona a vyhlášky o očkování proti infekčním
nemocem, pokud nemá potvrzení, že jsou proti nákaze imunní nebo se nemohou očkování podrobit
pro trvalou kontraindikaci.
Mateřské školy mohou přijmout i dítě, které se nepodrobilo pravidelnému očkování, ani nemá doklad,
že je proti nákaze imunní či se nemůže očkování podrobit z důvodů trvalé kontraindikace jen v případě,
že patří do skupiny dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné. Počínaje dnem 1. 9. 2019 je
předškolní vzdělávání povinné pro dítě, které před datem 1. 9. 2019 dosáhlo pěti let a více a dosud
nezahájilo povinnou školní docházku.

 Přijetí dítěte do mateřské školy
O přijetí dítěte do mateřské školy rozhodne ředitelka školy ve správním řízení. Podle novely
Školského zákona č. 561/2004 Sb.., k 1. lednu 2012 § 183 odst. 2 rozhodnutí o přijetí již nebude
automaticky zasíláno, ale bude oznámeno zveřejněním seznamu přijatých dětí pod registračními čísly
na dveřích hlavního vchodu do mateřské školy a na webových stránkách školy. Seznam bude
zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů. Rozhodnutí o nepřijetí do mateřské školy bude zasláno v
písemné podobě.
Registrační číslo bude dítěti přiděleno u zápisu.

