Učíme prožitkem

KRITÉRIA PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
PRO ZÁPIS NA ŠKOLNÍ ROK 2022/2023
Vzdělávání je založeno na zásadách rovného přístupu každého státního občana
České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie ke vzdělávání.
Podmínky pro přijímání k předškolnímu vzdělávání:
1) Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání je třeba dodržet podmínky stanovené ust. § 50
zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění. Podle tohoto
ustanovení může předškolní zařízení přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným
pravidelným očkováním (příp. má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování
podrobit pro trvalou kontraindikaci).
2) Děti, které k 31. 8. 2022 dovrší věk zpravidla tří let. Mladší dítě je možno přijmout pouze
v případě volné kapacity a za podmínky zajištění bezpečného provozu pro všechny děti.
3) Děti se speciálními vzdělávacími potřebami, jimž vystaví potvrzení školské poradenské
pracoviště (pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum), mají nárok
na tzv. podpůrná opatření, v některých případech i na přidělení asistenta pedagoga.
Vzhledem k tomu, že je mateřská škola povinna zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví dětí při vzdělávání
a s ním přímo souvisejících činnostech (§ 29 odst. 2 školského zákona), je nezbytné, aby rodiče (zákonní
zástupci) uvedli ve formuláři žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do kolonky „Informace o
zdravotním stavu dítěte a jiná důležitá sdělení o dítěti“ informace o všech skutečnostech, které by mohly mít
negativní dopad na zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví v průběhu docházky do mateřské školy, a to jak
dítěte samotného, tak i ostatních dětí.
Aby mohla mateřská škola poskytnout dětem se speciálními vzdělávacími potřebami nárokové podpůrné
opatření, je nezbytné, aby zákonní zástupci sdělili při zápisu všechny skutečnosti, které mohou takový nárok
zakládat, a aby si sami aktivně zajistili vystavení doporučení u příslušného školského poradenského zařízení.
Pokud tak neučiní a zjistí se, že mateřská škola nemůže bez přiznání podpůrného opatření v podobě asistenta
pedagoga garantovat bezpečnost a ochranu ostatních dětí i dítěte samotného, nebude dítě navštěvovat
předškolní vzdělávání do doby, než mateřská škola asistenta získá.

Kritéria při přijímání k předškolnímu vzdělávání:
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 let do měsíce září, 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.
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2. Děti dle věku - od nejstarších po nejmladší s trvalým pobytem dítěte na území obce Hovorčovice.
3. Trvalý pobyt alespoň jednoho z rodičů na území obce Hovorčovice.
4. Délka trvalého pobytu rodiče/rodičů na území obce Hovorčovice.
Pozn.: V případě, že se trvalý pobyt dítěte a rodičů (zákonných zástupců) liší, bude dožádána součinnost orgánů
sociálně právní ochrany dítěte. Pokud by totiž dítě předškolního věku skutečně žilo dlouhodobě odloučeno od svých
rodičů (zákonných zástupců), je nezbytné důkladně prověřit, není-li v důsledku takovéto situace vážně ohrožen jeho
zdravý vývoj, nebo dokonce jeho bezpečnost a zdraví.

Pomocná kritéria:
Dítě má jednoho nebo více sourozenců, kteří navštěvují Mateřskou školu Hovorčovice.
Výdělečná činnost rodičů (zaměstnanec, OSVČ, podnikatel) nebo závazný příslib zaměstnání,
nebo zařazení v evidenci nezaměstnaných Úřadu práce ČR.
Při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole bude ředitelka mateřské
školy brát v úvahu (v případě podání vyššího počtu žádostí, jež bude převyšovat kapacitu školy)
důležitost jednotlivých kritérií ve výše uvedeném pořadí.
O přijetí dítěte nerozhoduje pořadí podání žádosti, ale pouze výše popsaná pravidla. Žádost o přijetí
dítěte k předškolnímu vzdělávání podává zákonný zástupce osobně v mateřské škole v termínu,
který je zveřejněn na webových stránkách školy, na její úřední desce. Pokud se zákonný zástupce
nemůže zápisu zúčastnit osobně, může pověřit plnou mocí jinou osobu. Přítomnost dítěte u zápisu
se nevyžaduje, ale přesto vás prosíme, abyste své dítě s sebou k zápisu přivedli.
Uvedená kritéria jsou platná od 1. 9. 2021
Mgr. Jana Hirková
ředitelka školy
K ZÁPISU SE RODIČE (ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI) DOSTAVÍ S TĚMITO DOKLADY:
(žádost i přihlášku naleznete na www stránkách: www.skolahovorcovice.cz nebo je lze vyzvednout
osobně v MŠ)
1. kompletně vyplněná žádost
2. kompletně vyplněná přihláška
3. potvrzení o trvalém pobytu dítěte v obci Hovorčovice
4. občanský průkaz zákonného zástupce dítěte
5. rodný list dítěte.
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Další případné doklady (potvrzení o výdělečné činnosti):
zaměstnanec – písemné potvrzení o zaměstnání
živnostník (OSVČ) – výpis z živnostenského rejstříku
podnikatel – výpis z obchodního rejstříku
závazný příslib zaměstnání – písemné potvrzení budoucího zaměstnavatele
zařazení v evidenci Úřadu práce ČR – písemné potvrzení Úřadu práce ČR.
Pokud zákonný zástupce neprokáže nárok v souladu s výše uvedenými pravidly, bude posuzován jako
zájemce na dalším místě. Bude-li zjištěno, že žadatel vyplnil některý z údajů nepravdivě, bude dítě
zařazeno na konec seznamu nepřijatých dětí.
Upozornění: Žádost i přihlášku vyplňte již před konáním zápisu v MŠ, pomůžete tím urychlení celého
procesu zápisu. Seznam přijatých dětí pod přiděleným registračním číslem (tak, aby byly chráněny
osobní údaje), bude zveřejněn na fyzické úřední desce školy, na veřejně přístupném místě v MŠ a na
webových stránkách školy do 30 dnů od konání zápisu. Všichni zákonní zástupci, jejichž dítě nebylo
přijato do MŠ, obdrží písemné rozhodnutí o nepřijetí dítěte.
Zároveň žádáme rodiče, aby se na školním webu: www.skolahovorcovice.cz seznámili v červeném
modulu pro MŠ, v sekci Rodiče-Dokumenty, s dokumentem: Informace o GDPR pro zákonné
zástupce.

Děkujeme, že jste dočetli informace až do úplného konce a pokud vám i nyní schází odpověď na
některou otázku, pište, prosím, na e-mail mateřské školy: infoms@skolahovorcovice.cz.
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