Zápis do mateřské školy Březí pro školní rok 2017 – 2018
Termín a dobu pro podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok
2017/2018 vyhlašuje ředitelka MŠ po dohodě se zřizovatelem
na čtvrtek 4. května 2017 od 8,00 hodin – 12,00 hodin.
Zápis dětí do MŠ je oznámen vývěskou na několika veřejných místech (mateřská škola, veřejné
vývěsky spádových obcí) a místním rozhlasem v obcích.
Místem zápisu je budova MŠ Březí.
V souladu s § 34 odst. 1 školského zákona se předškolní vzdělávání organizuje pro děti ve věku
zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však od 2 let.
Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do
zahájení docházky dítěte v základní škole, je předškolní vzdělávání povinné (dítě dovrší do 31.
srpna 2017 5 let věku) a podle ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. § 34 odst. 4 bude přijato
vždy. Přednostně jsou přijímány také děti s odkladem školní docházky.
Povinné předškolní vzdělávání v mateřské škole je bezplatné.
Vedle vzdělávání v mateřské škole školský zákon umožňuje tři další způsoby plnění povinného
předškolního vzdělávání – individuální vzdělávání, vzdělávání v přípravné třídě (přípravném
stupni základní školy speciální) a v zahraniční škole. Pokud se zákonný zástupce rozhodne
pro některou z alternativních forem plnění povinného předškolního vzdělávání, musí to
oznámit mateřské škole, do které je jeho dítě zapsáno, nejpozději tři měsíce před začátkem
školního roku, ve kterém se má dítě začít povinně vzdělávat (tzn. do konce května).
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 (§ 34 odst. 5 školského zákona a § 50 zákona č. 258/2000 Sb., O ochraně
veřejného zdraví).
Do mateřské školy lze přijmout i dítě, které se nepodrobilo pravidelnému očkování, ani nemá
doklad, že je proti nákaze imunní či se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci
pouze v případě, že patří do skupiny dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné.
O přijetí mladšího dítěte rozhoduje ředitelka mateřské školy individuálně.
Do mateřské školy k předškolnímu vzdělávání mohou být v souladu s § 20 odst. 2 písm. c)
Školského zákona přijaty i děti cizinců, kteří doloží oprávněnost pobytu na území České
republiky dokladem podle zvláštního právního předpisu, právo pobytu na území ČR musí být
na dobu delší než 90 dnů.
O zařazení zdravotně postiženého dítěte do třídy mateřské školy rozhoduje ředitelka školy na
základě žádosti rodičů dítěte, vyjádření pediatra a pedagogicko-psychologické poradny či
speciálně pedagogického centra příslušného zaměření.
Do mateřské školy může být přijato dítě i mimo řádný zápis, pokud kapacita dětí není
naplněna.
S účinností od 01. 01. 2017 jsou určena – po dohodě se zřizovatelem - následující kritéria pro
přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Březí.

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2017 – 2018

1. K předškolnímu vzdělávání jsou přednostně přijímány děti v posledním a
předposledním roce před zahájením povinné školní docházky (tzn. s účinností od 1.
ledna 2017 je stanoveno dětem, které dosáhnou pěti nebo šesti let do 31. 08. 2017
nastoupit v následujícím školním roce k povinnému předškolnímu vzdělávání a zároveň
je umožněno přednostní přijímání čtyřletých dětí pocházejících ze spádového obvodu)
nebo děti s odkladem povinné školní docházky.
2. Děti dle věku - od nejstarších po nejmladší do počtu volné kapacity

U zápisu bude každému dítěti přiděleno registrační číslo, které bude použito místo jména při
vyvěšení rozhodnutí o přijetí dítěte, a to nejpozději do 30 dnů od podání žádosti. Seznam s
uvedením registračního čísla dítěte bude vyvěšen v budově školy.
Zákonní zástupci u zápisu předloží rodný list dítěte, potvrzení o trvalém pobytu (občanský
průkaz). Pokud se zákonní zástupci nemohou zápisu zúčastnit osobně, mohou pověřit plnou
mocí jinou osobu.
Při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole bude ředitelka
mateřské školy brát v úvahu důležitost jednotlivých kritérií ve výše uvedeném pořadí.
S ohledem na kapacitu mateřské školy se přednostně přijímají děti trvale bydlící ve spádových
obcích. Kapacita mateřské školy je 24 dětí, volných míst pro tento školní rok je 10.
O přijetí či nepřijetí rozhodne ředitelka MŠ dle § 34 školského zákona (zákon č. 561/2004 Sb.)
a to formou správního rozhodnutí podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.
O přijetí dítěte nerozhoduje pořadí podání žádosti, ale pouze výše popsaná pravidla.
Výsledky zápisu budou zveřejněny v prostorách budovy MŠ Březí (v šatně dětí) ke dni
14.5.2017.
Ve Březí dne 1.3.2017

Alena Vrbková
ředitelka MŠ Březí

