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Kritéria pro přijetí dítěte
k předškolnímu vzděláváním
Ředitelka
Základní
školy
a
mateřské
školy
Mysločovice,
příspěvková organizace, stanovuje v souladu se zněním § 34
zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) a v souladu se zněním
§ 1 a 2 vyhlášky MŠMT č. 14/2005 Sb., v platném znění
zásady pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské
škole takto:
1. Předškolní vzdělávání v mateřské škole Základní školy a
mateřské školy Mysločovice je organizováno pro děti
zpravidla ve věku od tří do šesti let.
2. Dítě může být přijato ke zkušebnímu pobytu na dobu nejdéle
tří měsíců.
3. Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání podává
zákonný zástupce dítěte ředitelství školy prostřednictvím
vedoucí učitelky mateřské školy.
4. O přijetí dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami
rozhodne ředitel mateřské školy na základě písemného
vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také
registrujícího lékaře.
5. Děti jsou k předškolnímu vzdělávání přijímány zpravidla na
celou dobu předškolního vzdělávání.
6. Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání je třeba
dodržet § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného
zdraví a o změně některých souvisejících zákonů: Zařízení
poskytující péči o dítě od 3 let věku v denním režimu nebo
předškolní zařízení mohou přijmout pouze dítě, které se
podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že
je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro
trvalou kontraindikaci.
Je proto nezbytné potvrzení od lékaře! Nestačí prohlášení
rodičů.
U dětí, kterých se týká povinné předškolní vzdělávání
(plnících
povinnost
předškolního
vzdělávání),
není
potvrzení o stanoveném pravidelném očkování nezbytné.
7. Děti jsou přijímány do tří ročníků mateřské školy a
umístěny ve dvou třídách mateřské školy. V jedné třídě se
mohou vzdělávat děti z více ročníků.
8. Děti jsou přijímány k předškolnímu vzdělávání zpravidla
k 1. září nového školního roku. Má-li škola volnou
kapacitu, je přijetí dítěte možné v průběhu školního roku.
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9. Odvolání proti rozhodnutí ředitelky mateřské školy o
přijetí či nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání lze
podat ke Krajskému úřadu města Zlín prostřednictvím
ředitelství školy do 15 dnů po obdržení rozhodnutí.
Přijímání dětí se řídí podle ustanovení § 34, §165 ods.2 písm.
b) a § 183 odst. 1 zákona č.561/2004 v platném znění / školský
zákon/ a v souladu se zákonem č.500/2004 Sb. (správní řád).
K zápisu na školní rok 2019/2020 stanovuje ředitelka školy tato
kritéria pro přijetí dětí:
1. Poslední rok před zahájením
povinné školní docházky, tj.
děti, které dosáhnou věku 5 let do 31.8.2019 (10 bodů)
2. Děti ze spádové oblasti. Týká se to dětí s trvalým pobytem
v obci Mysločovice. Z této spádové oblasti jsou přednostně
přijímány:
a) děti, které dovrší k 31. 8. 2019 čtyři roky věku (4 bodů)
b) děti, které dovrší k 31. 8. 2019 tři roky věku (4 body)
c) děti, které dovrší k 31. 8. 2019 dva roky věku (1 bod)
3. Děti, které nemají trvalý pobyt ve školském obvodu a dovrší
k 31.8.2019 nejméně 3 let, seřazeny podle věku od nejstarších k
nejmladším až do počtu 26 na každé oddělení (2 body)
Uvedené podmínky jsou posuzovány v uvedeném pořadí. Nerozhoduje
datum
přijetí
přihlášky
podané
v řádném
termínu.
Upozornění:
Dle změny zákona č. 561/2004 (Školský zákon), § 34a je od 1. 1.
2017 pro děti v posledním roce před nástupem do ZŠ docházka do
MŠ povinná. Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k
zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém
začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte.
Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na státní občany České
republiky, kteří pobývají na území České republiky déle než 90
dnů, a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na
území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinné
předškolní vzdělávání vztahuje na jiné cizince, kteří jsou
oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně
po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení
mezinárodní ochrany. Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje
na děti s hlubokým mentálním postižením.
V Mysločovicích dne 12.3.2019

Mgr. Pavla
Gregorovičová
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