Základní škola a Mateřská škola Chrášťany
Informace k zápisu dětí do mateřské školy na školní rok 2018/2019
•

Termín přijímacího řízení na školní rok 2018/2019 je ve dnech 2. 5. a 3. 5. 2017 od 13 do 15 hodin
v budově mateřské školy.

•

Od 1. 9. 2017 je povinný poslední rok předškolního vzdělávání:
a) pro děti od 5 let k začátku následujícího školního roku
b) pro občany ČR a cizince s pobytem na území ČR déle než 90 dní
c) pro děti s odkladem školní docházky

•

K zápisu k předškolnímu vzdělávání se dostaví zákonný zástupce s dítětem, s sebou si přinese
občanský průkaz a rodný list dítěte.

•

Zákonný zástupce dítěte obdrží v den zápisu registrační číslo a vyplní žádost o přijetí dítěte
k předškolnímu vzdělávání, dále obdrží Evidenční list dítěte.

•

Zákonný zástupce dítěte doloží nejdéle 14 dní po zápisu k předškolnímu vzdělávání do MŠ
evidenční list s potvrzením od lékaře o zdravotním stavu dítěte s pravidelným očkováním dítěte.
Bez tohoto dokladu nemůže ředitelka školy vydat Rozhodnutí.

•

Rozhodnutí o přijetí se oznámí 21. 5. 2018 zveřejněním seznamu přijatých uchazečů pod
přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení nejméně po dobu 15 dnů, seznam se
zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole s datem zveřejnění (§ 183 odst. 2 ŠZ), nezasílají
se zákonným zástupcům, zveřejněním seznamu přijatých uchazečů se rozhodnutí považují za
oznámená.

•

Ředitel písemně vyhotoví rozhodnutí o přijetí, které se stane součástí spisu dítěte, zákonný
zástupce může požádat o vydání stejnopisu rozhodnutí.

•

Rozhodnutí o nepřijetí je doručeno do vlastních rukou či předáno zákonnému zástupci osobně.

•

Nabytí právní moci je stanoveno dle správního řádu, po uplynutí lhůty 15 dní na odvolání. Tato
lhůta se počítá ode dne oznámení (zveřejnění).

Podmínky a kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání
v MŠ Chrášťany
•

Předškolní vzdělávání se poskytuje dětem ve věku zpravidla od 3 let až do začátku povinné
školní docházky; nejdříve však od 2 let.

•

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Chrášťany stanovila kritéria - věk dítěte (přednostně
budou přijímány děti dříve narozené) a místo trvalého pobytu dítěte, podle nichž bude
postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004
Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole
v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí
stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

Podmínky pro přijetí dítěte do MŠ (podle ŠKOLNÍHO ŘÁDU)
•

Do MŠ se přijímají zpravidla děti od 3 – 6 let, nejdříve však od 2 let na základě vyřízené písemné
žádosti rodičů, dítě do mateřské školy přijímá vždy ředitelka školy.

•

Zápis probíhá v měsíci květnu v tom kalendářním roce, ve kterém následující školní rok začíná; o
termínu zápisu bude veřejnost informována prostřednictvím úřední desky, internetových stránek a
místních médií.

•

Přesný datum a místo zápisu dětí do mateřské školy stanoví ředitelka školy.

•

U zápisu obdrží rodiče žádost o přijetí dítěte do mateřské školy a evidenční list dítěte. Vyplněné
tiskopisy (včetně lékařského vyjádření lékaře na evidenčním listu dítěte) vrátí rodiče vedoucí
učitelce nebo ředitelce školy do předem stanoveného termínu.

•

Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte do MŠ vydává ve správním řízení ředitelka školy.

•

Děti mohou být do MŠ přijímány i v průběhu školního roku, pokud to umožňují kapacitní podmínky
školy.

•

Tiskopisy k zápisu do mateřské školy si rodiče mohou vyzvednout u ředitelky školy nebo u
vedoucí učitelky.

•

Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním,
má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou
kontraindikaci.

•

V povinném posledním roce předškolního vzdělávání očkování dětí není povinné.

•

K předškolnímu vzdělávání jsou do mateřské školy přednostně přijímány děti od 3 – 6 let a děti s
odkladem povinné školní docházky.

