Mateřská škola Poteč, příspěvková organizace
Informace k zápisu dětí do Mateřské školy Poteč na školní rok 2018/2019
Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Poteč, příspěvková organizace,
Jana Červenková, po dohodě se zřizovatelem Obec Poteč a v souladu s odst. 2, §34 zákona č.561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání a na základě vyhlášky 14/2005 Sb. a 43/2006
Sb. ve znění pozdějších předpisů vyhlašuje
zápis dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2018/2019.
Předškolní vzdělávání se poskytuje podle §34 školského zákona pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let,
nejdříve však pro děti od 2 let.
Zápis dětí na školní rok 2018/2019 se koná 16.5. 2018 v Mateřské škole Poteč od 9.00 do 11.00 hod.
Potřebné formuláře k zápisu dítěte / Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání/ si mohou
zákonní zástupci dítěte vyzvednout od 2.5.2018 před zápisem v mateřské škole.
Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit k předškolnímu vzdělávání dítě, pro které je předškolní
vzdělávání povinné. Jde o dítě, které do 31.8. 2018 dosáhne věku 5 let/ §34 školského zákona/.
Zákonný zástupce dítěte osobně doručí v termínu zápisu žádost vyplněnou, podepsanou zákonnými
zástupci dítěte a potvrzenou lékařem / předškolní zařízení je oprávněno přijmout pouze dítě, které se
podrobilo 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/.

Při odevzdání žádosti v mateřské škole bude dítěti přiřazeno registrační číslo.
Seznam přijatých i nepřijatých dětí, které budou pod registračními čísly, bude zveřejněn
u vchodu do mateřské školy a na webových stránkách obce Poteč od 23.5. 2018 po dobu 15 dnů.
Zákonný zástupce má možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí ( § 36 zákona č. 500/2004 Sb.,správní řád,
v platném znění). Na požádání může v průběhu přijímacího řízení dne 22.5.2018 nahlížet do spisu a
informovat se o průběhu tohoto řízení. Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí bude ředitelka mateřské školy vydávat
dne 24.5. 2018 od 10.00 hod. do 11.30 hod. zákonnému zástupci dítěte.
Kritéria pro přijetí dítěte k docházce do MŠ:
Zákadní kritéria – přednostně jsou do mateřské školy přijímány
1.Děti, pro které se stanovuje povinnost předškolního vzdělávání, která nastává od 1. září školního roku
následujícího po datu, kdy dítě dosáhne pěti let věku, až do doby, kdy dítě zahájí povinnou školní docházku.
Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává v mateřské škole, v němž má místo trvalého
pobytu. Je-li dítě přijato do jiné, než spádové mateřské školy, oznámí ředitel této školy tuto skutečnost
bez zbytečného odkladu řediteli spádové mateřské školy.
2.děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně čtvrtého roku věku příslušného školské obvodu
Mateřské školy Poteč.
3.Děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně třetího roku věku příslušného školské obvodu
Mateřské školy Poteč.
Doplňující kritéria
1.Děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně čtvrtého roku věku nepříslušného školského
obvodu Mateřské školy Poteč.
2.Děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně třetího roku věku školského nepříslušného
obvodu Mateřské školy Poteč.
Ředitelka školy stanovila kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí
dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí podaných zákonnými
zástupci v době zápisu dětí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.
O přijetí dítěte nerozhoduje pořadí podané žádosti.
V případě zvýšeného počtu žadatelů může ředitelka školy upřednostňovat přijetí dítěte s ohledem k sociálním
poměrům v rodině.
V Poteči dne 27.4.2018

Jana Červenková, ředitelka mateřské školy

