Základní škola a Mateřská škola Bernartice, Bernartice, okres Trutnov

ZÁSADY
k přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy, obce
Bernartice pro školní rok 2018/19
Vypracovala: Bc. Lucie Hojná
Účinnost: od 20. 2. 2019
O přijetí dítěte do mateřské školy, ve věku zpravidla od tří do šesti let, nejdříve však dítěte od dvou
let, popř. o stanovení zkušebního pobytu dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce, rozhoduje v
souladu s § 34 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ředitel ZŠ a MŠ.
I.
Přijetí dítěte do Mateřské školy, Bernartice v rámci „zápisu“
a) Obecné informace
Zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2018/2019 se uskuteční dne 6. 5. 2019 od
12:00 hodin do 16:00 hodin v budově mateřské školy v obci Bernartice.
„Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání“ si zákonný zástupce může vyzvednout
v mateřské škole nebo stáhnout na webových stránkách mateřské školy.
O přijetí dítěte v rámci „zápisu“ nerozhoduje datum podání ani pořadí podaných žádostí!
U zápisu zákonný zástupce předloží:
- Vyplněnou „Žádost k předškolnímu vzdělávání“ s potvrzením od lékaře o očkování dítěte,
- doklad totožnosti dítěte - rodný list dítěte nebo občanský průkaz (doklad o trvalém
pobytu nebo přechodném bydlišti),
- zákonný zástupce dítěte s cizím státním občanstvím - doloží doklad o povoleném pobytu
na území ČR,
- v případě dětí se speciálními vzdělávacími potřebami - zprávu z vyšetření z PPP nebo SPC
a odborného lékaře,
- děti budou do mateřské školy přijímány na základě stanovených kritérií,
- u zápisu bude každému dítěti přiděleno registrační číslo.
b) Kritéria pro přijetí dítěte do Mateřské školy, Bernartice
Zohlednění podaných žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v pořadí:
1. děti s trvalým pobytem v obci Bernartice, které před začátkem školního roku 2018/2019
dosáhnou nejméně čtvrtého roku věku se spádovostí,
2. děti pětileté bez spádovosti od nejstarších po nejmladší,
3. děti s trvalým pobytem mimo obec Bernartice, ale ze spádových obcí od nejstaršího po
nejmladší,
4. děti s trvalým pobytem mimo obec Bernartice a mimo spádové obce.
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c) Oznámení výsledku „zápisu“ v MŠ obci Bernartice
Seznam přijatých dětí (podle přiděleného registračního čísla) bude zveřejněn vývěskou na
budově pracoviště Mateřské školy, Bernartice, kde byla podána přihláška. Tam žadatelé zjistí,
zda bylo dítě přijato. Žadatelé nepřijatých dětí obdrží po vyhodnocení „zápisu“ písemné
rozhodnutí o nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole, Bernartice.
II.
Přijetí dítěte do Mateřské školy, Bernartice v průběhu školního roku - mimo „zápis“
V případě, že nebude dosaženo maximálního počtu dětí (kapacity MŠ), může být dítě přijato k
předškolnímu vzdělávání i mimo „zápis“, tj. v průběhu školního roku 2018/2019.

V Bernarticích dne 20. 2. 2019

Bc. Lucie Hojná
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