Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace

ZÁPIS DO MŠ HORNÍ BENEŠOV NA ŠKOLNÍ ROK 2019-2020
SMĚRNICE PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

Den otevřených dveří proběhne: 7. 4. 2020 od 14.00 hod. do 15.00 hod., 8. 4. 2020 od 8.00 hod. do 10.30
hod. (v případě zájmu kontaktujte vedoucí MŠ na tel. čísle 605 819 406)
Zápis se uskuteční: 5. 5. 2020 od 10.00 hod. do 16.00 hod.
11. 5. 2020 od 09.00 hod. do 13.00 hod. v kanceláři vedoucí MŠ
K zápisu si přineste:
 rodný list dítěte
 občanský průkaz zákonného zástupce
 doklad o oprávněnosti pobytu na území ČR zákonného zástupce dítěte, který není státním občanem
ČR
 v případě pěstounů atd. doložit doklad o svěření dítěte do péče
 vyplněnou žádost o přijetí do MŠ
 vyplněnou a potvrzenou přihlášku lékařem do MŠ
Formuláře je možné si vyzvednout v mateřské škole u vedoucí MŠ nebo stáhnout na webových
stránkách školy www.zshornibenesov.cz
Uvedené doklady a vyplněnou a potvrzenou přihlášku si, prosím, připravte k zápisu.
Ředitel mateřské školy rozhoduje o přijetí dítěte do mateřské školy, popřípadě o stanovení zkušebního
pobytu dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce (§ 34 zákona č. 561/2004 Sb.)
O přijetí dítěte se zdravotním postižením rozhodne ředitel mateřské školy na základě písemného vyjádření
speciálního pedagogického centra.
S účinností od 01. 01. 2017 je předškolní vzdělávání od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy
dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky, POVINNÉ. Pokud nelze dítě v
posledním roce před zahájením povinné školní docházky přijmout z kapacitních důvodů, zajistí spádová
obec, v níž má dítě místo trvalého pobytu, zařazení dítěte do jiné mateřské školy.
Všechny přijaté přihlášky dětí budou posouzeny dle uvedených kritérií a dle pořadí jsou děti přijaty v
řádném zápisu, popř. při uvolnění místa po zápise.
Kritéria, podle nichž se bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v pozdějším znění,
o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, že počet žádostí o přijetí k
předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2020/2021 překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí
pro mateřskou školu (84 dětí).
Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let.
Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok. Od počátku školního roku, který následuje
po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní
vzdělávání povinné, není-li dále stanoveno jinak
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Podmínky přijetí:
U dětí mladších 5 let je požadován doklad o tom, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním,
nebo o tom, že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (§ 50 zákona č. 258/2000 Sb., o
ochraně veřejného zdraví).
Kritéria pro přijímání dětí:
1. Věk dětí
1. přednostně děti předškolního věku, tedy pětileté k 31. 8. 2020 a děti s povoleným odkladem
školní docházky k povinnému předškolnímu vzdělávání - § 34a školského zákona
2. přednostně děti věku 4 let k 31. 8. 2020
3. přednostně děti věku 3 let k 31. 8. 2020
4. děti ve věku 2 let k 31. 8. 2020
2. Trvalý pobyt
1. trvalý pobyt ve městě Horní Benešov
2. trvalý pobyt mimo město Horní Benešov
Nejdůležitějším kritériem přijetí je věk dítěte a místo trvalého pobytu. Při shodě data narození dětí,
které splňují všechny dané podmínky pro přijetí, bude dána přednost tomu dítěti, jehož sourozenec se již
v ZŠ a MŠ Horní Benešov vzdělává.
Rozhodnutí:
O přijetí rozhodne ředitel školy ve správním řízení dle stanovených kritérií, které jsou uvedeny na
webových stránkách školy. Podle školského zákona č. 561/2004 Sb., rozhodnutí o přijetí bude oznámeno:
- zveřejněním registračních čísel přijatých dětí na přístupném místě v mateřské škole
- a na webových stránkách školy: www.zshornibenesov.cz
O přijetí Vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno
písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole. Přijatým dětem nebude
rozhodnutí v písemné podobě doručováno, ale osobně předáno v mateřské škole. Rozhodnutí o
nepřijetí ke vzdělávání bude zasláno doporučeným dopisem s dodejkou v písemné podobě.
Seznam bude zveřejněn oběma způsoby nejméně po dobu 15 dnů. Předpokládaný termín zveřejnění je
stanoven na den 25. 05. 2020. V seznamu nemohou být uvedena jména, děti zde budou uvedeny pod
registračními čísly. Registrační číslo Vám bude předáno při zápisu.
Nepřijatým uchazečům (zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů) odešle ředitel školy
rozhodnutí o nepřijetí.
V Horním Benešově, dne 17. 2. 2020

Mgr. Zdeněk Žanda, ředitel školy
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Zdroj:https://www.google.cz/search?q=deset+dobr%C3%BDch+rad+p%C5%99ed+n%C3%A1stupem+do+%C5%A1kolky%C2%A8&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj5nO6I_fHgAhXMJlAKHUI2Aa4Q_AUIDigB&biw=
1920&bih=957#imgrc=OwA1q0NEBtpKNM:

