Mateřské školy Březová, okres Beroun, příspěvková organizace
vyhlašuje

ZÁPIS K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OD 1. 9. 2018
Kdy a kde: ve čtvrtek 10. května 2018 od 14:30 do 16:30 v budově mateřské školy
Co si přinést k zápisu:





Rodný list dítěte
Průkaz totožnosti zákonného zástupce, popř. doklad o zmocnění zastupovat dítě
v přijímacím řízení v případě osob, které osobně o dítě pečují v pěstounské péči
Vyplněnou a podepsanou žádost k předškolnímu vzdělávání
Posudek o zdravotní způsobilosti a řádném očkování potvrzený lékařem (netýká se
dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné)

Žádost i posudek je možné si vyzvednout předem v MŠ nebo stáhnout z webových stránek
školy (www.ms-brezova.estranky.cz). Vyplněnou přihlášku s potvrzením je možné donést i
před termínem zápisu po předchozí tel. domluvě s ředitelkou (tel.: 737 709 387).
Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání je třeba dodržet podmínky stanovené zvláštním
právním předpisem § 50 zákona č. 258/2000 Sb.



Do mateřské školy lze přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným
pravidelným očkování, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže
očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci
Výjimku tvoří děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné – potvrzení o
pravidelném očkování nebude požadováno.

Ředitelka MŠ Mgr. Zuzana Kljapová po dohodě se zřizovatelem, stanoví kritéria, podle kterých
bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole
v případě, kdy počet žádostí o přijetí podaných zákonnými zástupci dětí překročí výši
povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku.
Ředitelka mateřské školy posoudí všechny žádosti o přijetí a rozhodne o přijetí či nepřijetí
dítěte ve správním řízení. Rozhodnutí o přijetí bude zveřejněno dle registračního čísla, které
dostane každý uchazeč při zápisu, na webových stránkách školy a také u hlavního vchodu do
MŠ. Rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno poštou, případně bude předáno osobně proti
podpisu v mateřské škole. Žádosti se posuzují dle předem stanovených kritérií.
Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro
děti od 2 let.

Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do
zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné. (§34 školského
zákona)


Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na
-

státní občany ČR, kteří pobývají na území ČR déle než 90dnů

-

občany jiného členského státu EU, kteří na území ČR pobývají déle než 90
dnů

-

jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území ČR trvale nebo
přechodně po dobu delší než 90 dnů

-

účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany



Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním
postižením.



Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu
vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního
vzdělávání dítěte.

Zákonný zástupce dítěte narozeného do 31.8.2013 je povinen přihlásit dítě k zápisu k
předškolnímu vzdělávání:


do mateřské školy zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu,
v němž má dítě místo trvalého pobytu



nebo může zvolit pro dítě jinou mateřskou školu zapsanou ve školském rejstříku



nebo může zvolit jiný způsob povinného předškolního vzdělávání tj.:

a) individuální vzdělávání dítěte, které se uskutečňuje bez pravidelné denní docházky dítěte
do mateřské školy
b) vzdělávání v přípravné třídě základní školy a ve třídě přípravného stupně základní školy
speciální
c) vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, ve které ministerstvo povolilo
plnění povinné školní docházky
Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinné předškolní vzdělávání jiným způsobem, tj.
a), b), c) je povinen oznámit tuto skutečnost řediteli vybrané spádové mateřské školy v den
sběru přihlášek, případně nejpozději do konce května 2018.

