ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA REGIONU KARLOVARSKÝ VENKOV

Přijímací řízení k předškolnímu vzdělávání
na školní rok 2019/ 2020
Pracoviště: MŠ Sadov, MŠ Otovice, MŠ Hájek

•

Zápis k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2019/ 2020 proběhne
ve středu 15. 5. 2019 mezi 14:00 a 17:00hod pro všechna pracovišti v mateřské
škole v Hájku

•

Plánovaný počet přijetí do mateřských škol je 30 dětí celkem pro všechna
pracoviště, z toho max. 12 dětí mladších tří let (podle počtu přihlášených a
přijatých dětí tří let).

•

K zápisu se dostaví zákonní zástupci dětí, které zahájí předškolní vzdělávání v měsíci
září 2019. Dále i ti, jejichž předpokládaný nástup bude v průběhu školního roku
2019/ 2020.

•

U zápisu k předškolnímu vzdělávání předloží zákonní zástupci:
Rodný list dítěte, průkaz totožnosti zákonného zástupce, potvrzení o místě trvalého
pobytu či potvrzení o povolení stavby. Dále potvrzení o povinném očkování,
vyplněnou přihlášku k předškolnímu vzdělávání (dostupné na jednotlivých
pracovištích školy nebo ke stažení na www.skolaplnapody.cz/dokumenty ke stažení

•

Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od tří do šesti let,
nejdříve však pro děti od 2 let. Do mateřské školy zřízené obcí nebo svazkem obcí se
přednostně přijímají děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně
čtvrtého roku věku.

•

Od počátku školního roku (tj. září 2019), který následuje po dni, kdy dítě dosáhne
PÁTÉHO roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte (tj. v základní
škole), je předškolní vzdělávání povinné, není-li dále stanoveno jinak (platí nově od
školního roku 2017/2018). K zápisu se tedy dostaví povinně zákonní zástupci dětí
narozených od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014(pokud do mateřské školy již nedochází).
Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání
v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte.
Nepřihlášením dítěte k povinnému předškolnímu vzdělávání v době zápisu a
zanedbáním péče o povinné předškolní vzdělávání dítěte se zákonný zástupce dopouští
přestupku.

•

Po předání vyplněných tiskopisů nejpozději v den zápisu- 15. 5. 2019- bude
postupován o dle správního řádu.

•

Do mateřské školy lze k předškolnímu vzdělávání přijmout pouze dítě, které se
podrobilo stanoveným pravidelným očkováním. Nebo má doklad, že je proti
nákaze imunní či se nemůže očkovat pro TRVALOU kontraindikaci.

•

Výjimka povinnosti proočkování jsou děti, které zahájí povinný předškolní
ročník.

•

Kritéria pro přijímání dětí do mateřské školy
1. Přednostně je vždy přijato dítě rok před nástupem povinné školní docházky.
2. Předškolní vzdělávání se poskytuje dětem zpravidla ve věku od 3 let do začátku
povinné školní docházky.
3. Nedojde-li k přijetí na základě bodu 2, vychází se z bodového hodnocení ostatních
kritérií. Přednostně je přijato dítě s vyšším bodovým ohodnocením. Kritéria jsou
posuzována ke stavu dětí k 1. září následujícího školního roku.
4. V případě rovnosti bodů může být zohledněna výdělečná činnost zákonného zástupce
dítěte. K výdělečné činnosti se nepřihlédne, pokud rodič dítěte, který není výdělečně
činný, je na mateřské dovolené s dalším dítětem.
5. Upřednostnění se též týká dětí občanů Evropské unie či občanů třetích zemí, kteří
mají hlášeno místo pobytu na území obce. Občané třetích zemí jsou povinni doložit
oprávnění k pobytu na území České republiky ve smyslu ustanovení § 20 odst. 2 písm.
d /školského zákona/.
6. Ředitelka může přihlédnout ke zvýšené sociální potřebnosti dítěte vzniklé v důsledku
nepříznivé sociální situace/samoživitelka, osiřelé dítě, dítě, kterému hrozí sociální
vyloučení apod./ S ohledem na zásadu součinnosti mezi správními orgány, ředitelka
žádá o posouzení odborných sociálních otázek příslušné správní orgány.

Ostatní kritéria

Body

*Opakované podání žádosti z důvodu nepřijetí

3body

*Trvalý pobyt ve spádové oblasti Svazku obcí Region Karlovarský venkov nebo ve smluvní
obci
10 bodů
*Trvalý pobyt mimo Svazek obcí Region Karlovarský venkov

0 bodů

*Individuální situace dítěte
Sociální potřebnost dítěte

0- 5bodů

Dítě se hlásí k celodennímu provozu

15bodů

Dítě se specifickými vzdělávacími potřebami

3body

Sourozenec ve zdejší mateřské či základní škole (bez ohledu na počet)

5bodů

•

Zákonný zástupce je při přijímacím řízení povinen pravdivě informovat o všech
skutečnostech týkajících se dítěte, včetně zdravotního stavu, zdravotních obtíží či
jiných skutečností, které by mohly mít vliv na průběh předškolního vzdělávání.

•

Vzdělávání dětí mladších tří let bude probíhat po dohodě s ředitelkou školy a se
zřizovateli pouze na pracovišti mateřské školy v Hájku. A to z důvodu
vybavenosti budovy a vyhovujícím hygienickým a bezpečnostním předpisům, která
jsou povinná pro tuto věkovou kategorii dětí.

•

Cíle předškolního vzdělávání jsou stanoveny v § 33 Zákona o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání - zákon č. 561/ 2004 Sb.
Z tohoto ustanovení jednoznačně vyplývá, že předškolní vzdělávání spočívá
především ve vzdělávací činnosti školy- NIKOLI POUZE V POSKYTOVÁNÍ
PÉČE O DÍTĚ. Dítě přijaté k předškolnímu vzdělávání tedy musí být připraveno
plnit požadavky Rámcového vzdělávacího programu (to je celostátně závazný
dokumentu pro mateřské školy) a následně plnit obsah školního vzdělávacího
programu.

•

Dle správního řádu obdržíte v termínu do 30- ti dnů ode dne zápisu rozhodnutí
ředitelky školy o přijetí či nepřijetí Vašeho dítěte k předškolnímu vzdělávaní
Přehled o počtu přijatých a nepřijatých dětí bude zveřejněn na venkovních nástěnkách
jednotlivých pracovišť i na webových stránkách školy www.skolaplnapody.cz

•

•

Děti jsou k předškolnímu vzdělávání přijímány se zkušební dobou max. 3 měsícůz důvodu ověření schopnosti přizpůsobit se podmínkám a chodu mateřské školy.

•

Dítě při vstupu do mateřské školy by mělo zvládat: základní komunikaci, dítě je
bez plen a dudlíku, mělo by mít základy v sebeobsluze-poznat si své oblečení,
samostatně či s dopomocí se oblékat, zvládat základy stolování (jíst samostatně lžící,

pít z hrnečku- skleničky), mít základní hygienické návyky( docházka na WC, umytí
rukou mýdlem, používání kapesníku- umět se vysmrkat), chůze po schodech, mělo by
zvládnout ujít kratší vzdálenost v přírodním terénu.

V případě jakýchkoliv dotazů se obracejte na:
Zástupkyně ředitelky školy pro MŠ- vedoucí učitelka
Bc. Michaela Mašatová- odloučené pracoviště Hájek
Tel. 725 023 846; michaela.masatova@škola-kvvenkov.cz

