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ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
k předškolnímu vzdělávání
školní rok 2019/2020
Zápis do mateřské školy k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020
byl stanoven na 15. a 16. května 2019 od 10.00 - 15.00 hod.
Přednostně jsou přijímány děti, které před začátkem školního roku dosáhnou
nejméně 4 roku věku.
S platností od 1. 1. 2017 je stanovena dětem, které dosáhnou 5 let do měsíce září
2019, povinnost nastoupit v následujícím školním roce (2019/2020)
k povinnému předškolnímu vzdělávání.
Při přijímání dětí do mateřské školy vychází ředitelka školy z kritérií pro
přijímání dětí do MŠ. Přijaty budou děti v pořadí podle počtu získaných bodů,
od nejvyššího počtu bodů po nejnižší počet bodů, do vyčerpání počtu aktuálních
volných míst pro přijetí.
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Kritéria pro přijímání dětí do MŠ Bruntál,
Okružní 23
na školní rok 2019/2020
Ředitelka Mateřské školy Bruntál, Okružní 23 stanovila následující kritéria, podle nichž bude
postupovat při rozhodování na základě ustanovení §34 a §165 odst. 2 písm. b)
Zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte
k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí dítěte
k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu
dětí pro mateřskou školu.
Předškolní vzdělávání se poskytuje dětem zpravidla od 3 let až do začátku povinné školní
docházky. Od 01. 01. 2017 mají rodiče zákonnou povinnost zapsat své dítě, které
v nadcházejícím školním roce dosáhne 6 let, ve své spádové MŠ nebo ve spádové MŠ nahlásit
jinou MŠ, ve které dítě bude plnit povinnou školní docházku.
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
v platném znění).
Do mateřské školy lze přijmout i dítě, které se nepodrobilo pravidelnému očkování, ani nemá
doklad, že je proti nákaze imunní či se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci
pouze v případě, že patří do skupiny dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné.
Ředitelka školy rozhoduje o právech a povinnostech účastníků vzdělávání ve správním řízení
s tím, že rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání, se
oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem
řízení u každého uchazeče. Seznam je zveřejněn na veřejně přístupném místě ve škole a na
webových stránkách mateřské školy. Rozhodnutí o nepřijetí je doručováno do vlastních rukou
žadatele.
Nově přijaté děti nastoupí do mateřské školy dne 1. září příslušného školního roku. O
pozdějším nástupu dětí se domluví rodiče s ředitelkou mateřské školy při zápisu dětí do
mateřské školy.
Při přijímání dětí do mateřské školy vychází ředitelka školy z kritérií, uvedených v následující
tabulce. Přijaty budou děti v pořadí podle počtu získaných bodů, od nejvyššího počtu bodů po
nejnižší počet bodů, do vyčerpání počtu aktuálních volných míst pro přijetí.

Věk dítěte
Věková skupina (počítáno k 31. 8. 2018)
Předškoláci
(děti, které dosáhnou věku pěti a více let do
31. 8. 2019, tj. v posledním roce před
zahájením povinné školní docházky)

sedmiletí
šestiletí
pětiletí

20

Mladší pěti let

čtyřletí
tříletí

10
10

dvouletí

5

dva – sedm let

10

Mladší tři let
(nejnižší možný věk přijetí dítěte do MŠ je
dovršení dvou let nejpozději 1. 9. 2019)
Dítě, které se hlásí k celodennímu vzdělávání

Věk

Body
40
30

Pobyt dítěte
Pobyt dítěte se vždy posuzuje ke dni vydání rozhodnutí.
Trvalý pobyt ve školském obvodu města Bruntál

20

Trvalý pobyt mimo město Bruntál

0

Sourozenec dítěte
Sourozenec navštěvuje školu, kam podáváte žádost (bude ji navštěvovat i po
30
1. 9. 2019)
Veškeré skutečnosti, které mají být zohledněny v rámci správního řízení při stanovení
pořadí pro přijetí dítěte do mateřské školy, je třeba řediteli mateřské školy doložit tak,
aby je mohl mít za prokázané.
V souladu se školským zákonem rozhoduje o přijetí dítěte do mateřské školy ředitelka
mateřské školy.
Předpokládaný počet volných míst: 17

Bruntál, dne 18. 02. 2019

Mgr. et Bc. Iva Orságová
ředitelka MŠ
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Informace k zápisu do MŠ na školní rok 2018 / 2019
a k povinnému předškolní vzdělávání
Podle nového školského zákona s účinností od 01. 01. 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. 2019.

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. 2019 přijetí do jiného typu školy řediteli
spádové MŠ

3. Individuální vzdělávání
- povinnost zákonného zástupce oznámit do 31. 5. 2019 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

Bruntál, dne 18. 02. 2019

Mgr. et Bc. Iva Orságová
ředitelka MŠ

