Mateřská škola Zaječí , Hlavní 196
se sídlem Hlavní 196, 691 05 Zaječí

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU
VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/19
Ředitelka Mateřské školy Zaječí, Hlavní 196 stanovila následující kritéria, podle nichž bude
postupovat při rozhodování na základě § 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném
znění o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Zaječí v případě, kdy
počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou
kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.
1. Dítě, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání, s místem trvalého pobytu
v obci Zaječí Tzn. dítě, které dosáhne pěti let do 31. 8. daného roku, až do doby
zahájení povinné školní docházky.
2. Dítě s místem trvalého pobytu v obci Zaječí, které před začátkem školního roku (do
31. 8. daného roku) dosáhne nejméně čtvrtého roku věku, podle data narození od
nejstarších po nejmladší.
3. Dítě s místem trvalého pobytu v obci Zaječí, které před začátkem školního roku (do
31. 8. daného roku) dosáhne nejméně třetího roku věku, podle data narození od
nejstarších po nejmladší.
4. Dítě s místem trvalého pobytu v obci Zaječí, které dosáhne nejméně třetího roku
věku do konce daného kalendářního roku (do 31. 12. 2018), podle data narození od
nejstarších po nejmladší.
5. Ostatní děti z nespádové oblasti v obci Zaječí v pořadí od nejstaršího po nejmladší do
naplnění volné kapacity školy.
Upozornění: Uchazeči nebudou bodově ohodnoceni, o přijetí bude rozhodovat spádovost
a pořadí podle věku (viz výše).

I
Termín zápisu dětí do MŠ:
dne 10. 5. 2018 od 13,30 do 16,00 hodin
Děti jsou přijímány na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte - do výše
kapacity školy. Všechny podané žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání budou
ředitelkou školy posouzeny dle uvedených kritérií a výsledně zpracovány do pořadníku.
Rodiče budou o výsledku správního řízení vyrozuměni listinou, která bude umístěna na

vchodových dveřích Mateřské školy Zaječí a internetových stránkách po dobu 15 dnů. Při
podání písemné žádosti bude každému účastníkovi přiděleno registrační číslo. Seznam
přijatých dětí pro školní rok 2018/19 bude uveřejněn nejpozději 16. května 2018.
Místo podávání žádostí:
MŠ Zaječí, Hlavní 196– osobně v kanceláři ředitelky MŠ
Stanovení dokumentů k předložení při zápisu:
Osobně se dostavit s dítětem 10. 5. 2018 od 13,30 do 16,00 hodin s sebou:
občanský průkaz rodiče, rodný list dítěte
- vyplněný evidenční list, potvrzený od lékaře, podepsaný od obou rodičů
- vyplněnou a podepsanou žádost
- v případě speciálních vzdělávacích potřeb dítěte doporučení ke vzdělávání ze
školského poradenského zařízení (PPP, SPC) Pokud nebudete mít při zápisu odborné
doporučení školského poradenského zařízení, je potřeba ho dodat do 17. 5. 2018. V
opačném případě bude správní řízení přerušeno.
Dokumenty k vyplnění jsou k dispozici na stránkách školy www.mszajeci.cz v sekci
DOKUMENTY nebo v šatně MŠ. Žádost k vyplnění je možno si vyzvednout v šatně MŠ
každý den v době od 14:45 do 16.00 hodin.

Vyplněné dokumenty o přijetí dítěte do předškolního zařízení budou přijímány u
z á p i s u do M Š , tj . dne 1 0 . května 2018. Vyplněné dokumenty je možno odevzdat i
dříve, a to do rukou ředitelky MŠ. Takto lze jednat v případě, kdy zákonný zástupce nemá
možnost se zápisu účastnit v den jeho konání.
Rozhodnutí o n e přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude zákonným zástupcům
dítěte doručeno poštou, případně předáno osobně, a to nejpozději do 10. června 2018.

Informace k zápisu na MŠ 2018 / 2019 a k povinnému předškolnímu vzdělávání
Podle nového školského zákona s účinností od 1. 1. 2017 platí: " od počátku školního roku,
který následuje po dni, kdy dítě dosáhne 5. roku věku, do zahájení povinné školní docházky,
je předškolní vzdělávání povinné, není-li stanoveno jinak. V letošním roce toto platí pro
děti, kterým bude 5 let před 1. 9. 2018.
1) Povinné předškolní vzdělávání v MŠ

- pravidelná denní docházka
- v pracovních dnech nepřetržitě 4 hodiny denně, v době školních prázdnin je dobrovolné
- podmínky pro omlouvání neúčasti a uvolňování dítěte stanoví školní řád
2) Jiný způsob povinného předškolního vzdělávání
- přípravná třída ZŠ, přípravný stupeň ZŠS, zahraniční škola, individuální vzdělávání
- povinnost zákonného zástupce oznámit do 31. 5. 2018 přijetí do jiného typu školy řediteli
spádové MŠ
3) Individuální vzdělávání
- povinnost zákonného zástupce oznámit do 31. 5. 2018 individuální vzdělávání dítěte řediteli
MŠ, kde je dítě přijato
- obsah oznámení: Jméno, RČ, místo trvalého pobytu, období, kdy bude dítě individuálně
vzděláváno, důvody individuálního vzdělávání
- ředitel MŠ doporučí zákonnému zástupci oblasti, v nichž má být dítě vzděláváno
- povinnost zákonného zástupce dostavit se k ověření úrovně vzdělávání
- termín ověření v průběhu listopadu a prosince určí ředitel MŠ

V Zaječí dne 9.3.2018

Jana Hádlíková , ředitelka školy

