M a t e ř s k á š k o l a MĚSTEČKO
Informace k organizaci a průběhu zápisu .
Organizace zápisu :
1.- Termín zápisu :
Zápis dětí do MŠ od následujícího školního roku probíhá v měsíci květnu v období od 2. -16. 5.
Ředitelka MŠ stanoví po dohodě se zřizovatelem přesný termín, místo a dobu zápisu. Konkrétní
termín zápisu je oznámen formou informačních plakátů, které jsou umístěny na budově MŠ, na
úřední vývěsce OÚ Městečko, dále na webových stránkách Obce Městečko, také v Obci Velká
Buková .
2.- Místo zápisu :
Zápis se koná v budově mateřské školy Městečko.
3.- Potřebné dokumenty :
K zápisu si s sebou vezměte: * rodný list dítěte
* občanský průkaz zákonného zástupce
* doklad o svěření dítěte do péče (např. u pěstounů apod.)
Tyto dokumenty budou sloužit k ověření náležitostí požadovaných správním řádem.
Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání obdrží rodiče u zápisu. Každé dítě má
přidělené registrační číslo.
Rodiče si domluví s ředitelkou průběh adaptace a konkrétní nástupní termín dítěte do MŠ. Rodiče
mají možnost po předchozí dohodě s ředitelkou navštívit s dítětem MŠ ještě před jeho nástupem
(v době dopoledních i odpoledních her nebo na vycházkách) .
Nejpozději do 14 dnů ode dne zápisu dítěte do MŠ předají rodiče ředitelce „Evidenční list dítěte“,
ve kterém bude vyplněno: * jméno a příjmení dítěte,* rodné číslo,* státní občanství a místo
trvalého pobytu,* jméno a příjmení zákonného zástupce a další osoby, pověřené vyzvedáváním
dítěte,* místo trvalého bydliště a adresa pro doručování písemností ,* telefonické spojení,
*e-mailová adresa a od dětského pediatra vyplněný zdravotní stav dítěte a potvrzení o
pravidelném očkování .
O přijetí či nepřijetí dítěte do MŠ rozhodne ředitelka školy ve správním řízení. Rozhodnutí o přijetí
bude oznámeno zveřejněním seznamu přijatých i nepřijatých dětí ( pod registračními čísly) na
přístupném místě ve škole ( na vratech u školy) , dále na vývěsce OÚ Městečko a také i na
www.obec-mestecko.cz do 30 dnů ode dne zápisu.
Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude zasláno v písemné podobě do
vlastních rukou žadatele.
Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, můžete ale požádat o jeho
vydání.

Kritéria pro přijímání dětí :
Ředitelka Mateřské školy Městečko stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při
rozhodování na základě ustanovení § 165 odst.2 písm.b) zákona č.. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním , středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon ), ve znění
pozdějších předpisů, o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v tomto pořadí do
výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku.

I.
Předškolní vzdělávání se poskytuje dětem ve věku zpravidla
od 3 let do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let.
Ve smyslu ustanovení §50 zákona č. 258/2000Sb., o ochraně veřejného zdraví může předškolní
zařízení přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním (popř. má
doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci).
MŠ může přijmout i dítě, které se nepodrobilo pravidelnému očkování,ani nemá doklad,že je proti
nákaze imunní či se nemůže očkování podrobit z důvodu trvalé kontraindikace jen v případě, že
patří do skupiny dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné.

Předškolní vzdělávání je povinné pro dítě, které dosáhlo do 31.8. pěti let a více a
dosud nezahájilo povinnou školní docházku.
Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální
vzdělávání dle § 34b školského zákona. Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i
jiná osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola.
Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Žádost o
individuální vzdělávání dítěte předá řediteli školy zároveň s přihláškou k zápisu nebo nejpozději 3
měsíce před počátkem školního roku, tedy do 31.5.
V případě přijetí dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními třetího až pátého stupně, popřípadě
dětí dle § 16 školského zákona, bude počet přijímaných dětí snížen v souladu s právními
předpisy.

II.
Při přijímání dětí do mateřské školy vychází ředitelka z těchto kritérií :
1.
2.
3.

Děti s trvalým pobytem v Obci Městečko a děti s trvalým pobytem v Obci Velká
Buková, které mají právo na přednostní přijetí do MŠ ( § 34 odst.4 školského zákona )
( jsou to děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné )
Děti s trvalým pobytem v Obci Městečko a děti s trvalým pobytem ve spádové Obci
Velká Buková - od nejstarších po nejmladší
V případě volné kapacity MŠ může ředitel přijmout i děti s jiným trvalým pobytem

Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku, pokud to dovoluje
kapacita školy.
Při rozhodování bere ředitel v úvahu důležitost jednotlivých kritérií ve výše uvedeném pořadí.
Při shodném plnění kritérií má přednost starší dítě před mladším.

V Městečku , dne 11.4.2022

Jana Fikejzová
ředitelka MŠ Městečko

