Základní škola a Mateřská škola Bernartice, Bernartice, okres Trutnov

Kritéria pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro školní
rok 2018/2019
-

Zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2018/2019 se uskuteční dne 6. 5.
2019 od 12:00 h do 16:00 h v budově mateřské školy v Bernarticích.

-

„Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání“ si zákonný zástupce může
vyzvednout v mateřské škole nebo stáhnout na webových stránkách mateřské
školy.

U zápisu zákonný zástupce předloží:
1. Vyplněnou „Žádost k předškolnímu vzdělávání“ s potvrzením od lékaře o očkování
dítěte,
2. doklad totožnosti dítěte - rodný list dítěte nebo občanský průkaz (doklad o trvalém
pobytu nebo přechodném bydlišti),
3. zákonný zástupce dítěte s cizím státním občanstvím - doloží doklad o povoleném
pobytu na území ČR,
4. v případě dětí se speciálními vzdělávacími potřebami - zprávu z vyšetření z PPP nebo
SPC a odborného lékaře.
-

Na základě § 34, odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen „Školský zákon“), v platném znění,
jsou k předškolnímu vzdělávání přijímány děti zpravidla ve věku od 3 do 6 let.

-

O zařazení dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitel školy.

-

Do mateřské školy zapisujeme děti v zápisovém termínu. Přijímáme děti podle
zveřejněných kritérií. Do 30 dnů se rodiče v dohodnutém termínu dostaví podepsat
rozhodnutí o přijetí dítěte do mateřské školy.

-

Přednostně jsou k předškolnímu vzdělávání přijímány děti v posledním roce před
zahájením povinné školní docházky (viz. § 34, odst. 4, zákona č. 561/2004 Sb.
Školský zákon).
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-

Děti se speciálními vzdělávacími potřebami budou přijímány do MŠ za podmínek
stanovených vyhláškou č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se
speciálními vzdělávacími potřebami, ve znění vyhlášky 27/2016 Sb.

-

Děti budou do mateřské školy přijímány na základě stanovených kritérií.

-

U zápisu bude každému dítěti přiděleno registrační číslo.

-

Na webových stránkách mateřské školy a na nástěnce na chodbě v mateřské škole,
budou do 30 dnů zveřejněna registrační čísla přijatých dětí. Rodičům nepřijatých dětí
bude doručeno „Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání“.

Kritéria pro přijetí do MŠ
-

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v souladu se
zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a
jiném vzdělávání (Školský zákon) v platném znění, v době, kdy počet přihlášených
dětí k předškolnímu vzdělávání překročí stanovenou kapacitu dětí v mateřské škole.
V případě přijetí dítěte s přiznaným podpůrným opatřením 3. -5. stupně se počet dětí
bude snižovat. O přijímání dítěte do mateřské školy rozhoduje výlučně ředitel školy.

1. Trvalý pobyt dítěte (dítě a alespoň jeden ze zákonných zástupců dítěte) bydlí v obci
Bernartice,
2. předškolní dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky (§ 34 odst.
4 Školského zákona),
3. děti ve věku od 3 let,
4. děti, jejichž sourozenci do MŠ docházejí a budou docházet i v následujícím školním
roce,
5. neumístěné děti ze zápisu v předcházejícím roce,
6. děti z obce (ze spádu) ale dle věku od nejstaršího po nejmladší,
7. děti mimo obec od nejstaršího po nejmladší.
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-

Při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole bude
ředitel mateřské školy brát v úvahu důležitost jednotlivých kritérií ve výše uvedeném
pořadí 1 až 7.

-

Tato kritéria jsou platná i pro děti se státní příslušností jiného členského státu EU a pro
cizince, kteří nejsou občany EU a mají oprávnění k pobytu nad 90 dnů, popřípadě
zvláštní postavení cizince dle výčtu v § 20 odst. 2 písm. d) školského zákona.

Zásady k přijímání dětí do MŠ
-

Předškolní vzdělávání se organizuje zpravidla ve věku od tří do šesti let.

-

Děti se přijímají k 1. 9. následujícího školního roku. Tímto dnem vzniká povinnost
zákonným zástupcům platit úplatu za předškolní vzdělávání i v případě, že dítě
nastoupí k docházce po tomto datu.

-

Vznikne-li možnost přijetí dítěte doplněním uvolněného místa v průběhu školního
roku, budou přijímány přednostně děti řádně přihlášené k zápisu a neumístěné pro
naplněnou kapacitu.

-

Do mateřské školy mohou být přijaty pouze děti, které jsou řádně očkovány, což musí
být doloženo lékařským potvrzením. Zákon č. 258/2000 Sb., § 50, v platném znění.

-

Kapacita mateřské školy stanovená hygienickými předpisy nesmí být překročena a je
také závazně stanovena ve školském rejstříku. Kapacita naší školy je 42 dětí.

-

O přijetí či nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitel ve správním
řízení a vydává do 30 dnů od podání žádosti zákonným zástupcům dítěte rozhodnutí.

-

Výsledky zápisu budou dle přiděleného registračního čísla ve stanovený den
zveřejněny

v

mateřské

škole

a

na

webových

stránkách

školy

(www.ms.zsbernartice.cz).
-

Zákonní zástupci se mohou v případě nesouhlasu s výsledkem rozhodnutí odvolat do
15 dnů od převzetí rozhodnutí.

-

Způsob docházky dítěte mohou rodiče dohodnout při zápisu s vedoucí mateřské školy.

V Bernarticích 20. 2. 2019

Bc. Lucie Hojná
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