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

INFORMACE PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE
Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání
Termín zápisu a povinné předškolní vzdělávání:
 Zápis do mateřské školy pro školní rok 2018/2019 se uskuteční
15. 5. – 16. 5. 2018 od 14:00 hodin do 17:00 hodin v kanceláři vedoucí
mateřské školy.
 Předškolní vzdělávání se organizuje v souladu s § 34 odst. 1 školského
zákona pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti
od 2 let.
Povinné předškolní vzdělávání:
Pro děti, které dosáhly do 31. 8. 2018 věku 5 let, je předškolní vzdělávání
ve školním roce 2018/2019 povinné.
Tato povinnost 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,
 na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky
trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů.
Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním
postižením.
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Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání je třeba dodržet podmínky
stanovené zvláštním právním předpisem:
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. přednostně děti předškolního věku, tedy pětileté k 31. 8. 2018 a děti s
povoleným odkladem školní docházky k povinnému předškolnímu
vzdělávání - § 34a školského zákona
2. přednostně děti věku 4 let k 31. 8. 2018
3. přednostně dětí věku 3 let k 31. 8. 2018
4. děti ve věku 2 let k 31. 8. 2018
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 mateřské škole vzdělává.
K zápisu je třeba doložit tyto dokumenty:
 doklad o trvalém místě bydliště (občanský průkaz zákonného zástupce) –
k nahlédnutí
 rodný list dítěte – k nahlédnutí
 očkovací průkaz dítěte – k nahlédnutí
Rozhodování a zveřejnění výsledků přijímacího řízení:
Rozhodování:
Podáním vyplněné žádosti zákonným zástupcem v příslušné MŠ se zahájí
přijímací řízení, tj. správní řízení ve věci podané žádosti – rozhodování. Ředitel
MŠ rozhodne podle zveřejněných kritérií o přijetí či nepřijetí dítěte
k předškolnímu vzdělávání.
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Zveřejnění výsledků:
Po ukončení rozhodování budou zveřejněny výsledky přijímacího řízení.
MŠ zveřejní seznam registračních čísel žadatelů s výsledky na veřejně přístupném
místě v MŠ a na webových stránkách školy. Zveřejnění výsledků přijímacího
řízení: bude vyvěšeno od 28. 5. 2018 do 29. 6. 2018 na stránkách školy
www.zshornibenesov.cz a na vstupních dveřích do MŠ. U každého registračního
čísla bude napsáno rozhodnutí. Žadatelům, kteří nebyli do MŠ přijati, bude
doručeno rozhodnutí o nepřijetí.

