Základní škola a mateřská škola Přáslavice, příspěvková organizace

Zápis dětí do mateřské školy k 1. 9. 2020

Termín zápisu: 11. 5. 2020 od 9.00 do 15.30 hodin.
Místo zápisu: MŠ Přáslavice 246 - budova na sídlišti.
Ze závažných důvodů je možné domluvit s ved. uč. MŠ telefonicky náhradní
termín uskutečnění zápisu (739 559 081).
Řádně vyplněné žádosti o přijetí dítěte do předškolního zařízení budou
přijímány v budově MŠ do 15. 5. 2020.
Po 15. 5. 2020 až do ukončení správního řízení nebudou přijímány další žádosti.
Předškolní zařízení je oprávněno přijmout pouze dítě, které se podrobilo
stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo
se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (§ 50 zákona č.
258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících
zákonů, v platném znění).
Zákonní zástupci dítěte si k zápisu do MŠ s sebou přinesou rodný list dítěte,
očkovací průkaz dítěte mladšího 2,5 let, a svůj občanský průkaz.
Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu
vzdělávání (rozhodnutí o přijetí), se oznamují zveřejněním seznamu dětí pod
přiděleným registračním číslem na nástěnce v Mateřské škole a informační
tabuli před budovou ZŠ po dobu 15 dnů, nejpozději 15. 6. 2020.
Rozhodnutí o přijetí (případně nepřijetí) dítěte bude vydáno zákonným
zástupcům osobně (případně doporučeně) v termínu, který jim bude sdělen
emailem, nejpozději 15. 6. 2020.
V měsíci červnu proběhne v mateřské škole první informativní schůzka s rodiči
nově přijatých dětí a budou zahájeny adaptační hodiny dětí s rodiči v MŠ.
Těšíme se na Vás!
Za mateřskou školu: Eva Spurná, vedoucí učitelka

Základní škola a Mateřská škola Přáslavice 18,
příspěvková organizace
______________________________________________________________________________________________
_

Kritéria pro přijímání dětí do mateřské školy v Přáslavicích
na školní rok 2020-2021
A. Na základě § 34 odst.3 a 4 zákona č. č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, stanovuje ředitelka Základní
školy a mateřské školy kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání. Dle těchto kritérií bude
postupovat ředitel mateřské školy v případech, kdy počet žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu
vzdělávání, podaných zákonnými zástupci, překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí
pro mateřskou školu.
Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti
od 2 let. Tento věk musí dítě dovršit nejpozději do 31. 8. 2020.
Předškolní vzdělávání je povinné pro děti, které před datem 1. 9. 2020 dosáhly pěti let a více a
dosud nezahájily povinnou školní docházku. Zároveň se přednostně přijímají děti, které do
začátku školního roku 2020/2021 dosáhnou nejméně třetího roku věku.
V případě volných míst je možno přijmout i dítě, které dovrší 2 roky po 31. 8. 2020 s datem přijetí po
dovršení 2 let. Nástup dvouletého dítěte k docházce do mateřské školy je podmíněn schopností
účastnit se předškolního vzdělávání v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro
předškolní vzdělávání.
KRITÉRIA
BODY:
1.Děti starší 3 let k 1. 9. 2020 ……………………………………… .. 80
(přednostní přijetí)
2. Děti, mladší 3 let k 1. 9. 2020 ……………………………………..10
4.Trvalé bydliště dítěte v Přáslavicích, Kocourovci, Svésedlicích… .. 15
5. Sourozenci dětí docházejících do MŠ Přáslavice …………………. 10
6 Celodenní docházka dítěte do mateřské školy ……………………… 30
7. Bydliště mimo Přáslavice, Kocourovec, Svésedlice………………….0
B. Jednotlivá kritéria jsou ohodnocena určeným počtem bodů podle jejich důležitosti. Pořadí
přijatých dětí se řídí výsledným součtem bodů jednotlivých kritérií dle odevzdané přihlášky do
mateřské školy.
C. V případě rovnosti výsledného součtu bodů v kritériích 2 - 7 bude pro přijetí dítěte k
předškolnímu vzdělávání rozhodující datum narození dítěte (starší má přednost před
mladším) a budou využita další, podpůrná kritéria: individuální situace dítěte, sociální potřebnost,
specifické vzdělávací potřeby dítěte, zaměstnanost rodičů.
Jednotlivá kritéria, respektive body, kterými jsou ohodnocena, se sčítají a pořadí dětí je dáno počtem
bodů, respektive počtem splněných kritérií. Všechny hodnocené skutečnosti se posuzují k okamžiku
podání žádosti.
Jako dispoziční rezerva ředitele školy se vyhrazuje 2 místa.
Přáslavice 21. 1. 2020
Mgr. Eva Šrámková, ředitelka školy

