ZÁPIS DĚTÍ
DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
HORNÍ STUDÉNKY
pro školní rok 2022 / 2023
Zápis do mateřské školy proběhne v termínu:
od 1. 5. do 15. 5. 2022
Žádost pro zápis lze doručit následujícími způsoby:
- osobní návštěvou ve škole v úterý 3. 5. 2022 v době od 14:30 do 16:00
(jiný termín je možné dohodnout na tel. čísle: 732 969 921)
- e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce na e-mail:
zs.h.studenky@rps.cz. Bez uznávaného elektronického podpisu je nutné, aby
Žádost o přijetí zákonný zástupce do 5 dnů potvrdil, jinak se k žádosti
nepřihlíží
- poštou (rozhodující je datum podání na poštu, doporučujeme zaslat
doporučeně)
Dokumenty, které zákonný zástupce osobně předloží nebo zašle jako přílohu:
-

Přihláška / žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání (žádost je dostupná ke
stažení na stránkách školy: www.zsamshornistudenky.cz / Mateřská škola / Zápis MŠ /
Přihláška / žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání nebo je možné si ji vyzvednout
osobně ve škole)

- Občanský průkaz zákonného zástupce
- Rodný list dítěte, postačuje prostá kopie
- Potvrzení od pediatra, že je dítě řádně očkováno. K zápisu postačuje donést
Čestné prohlášení o očkování (součást Žádosti k přijetí) a prostou kopii očkovacího
průkazu dítěte. V případě přijetí dítěte dostanete formulář, který potvrdí pediatr, že je dítě
řádně očkováno.

Povinné předškolní vzdělávání je pro děti narozené od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017.
Nepřihlášení dítěte nebo zanedbání péče o povinné předškolní vzdělávání je považováno
za přestupek.

DĚTI, těšíme se na Vás!!!

Kritéria k přijetí:
Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku od 2 do zpravidla 6 let. Dítě mladší
3 let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok. Děti mladší 3 let se přijímají,
pokud jsou sociálně zralé a samostatné. Dítě může být přijato k předškolnímu
vzdělávání i v průběhu školního roku, pokud je volná kapacita mateřské školy.
Při rozhodování o přijetí postupujeme na základě zákona č. 561/2004 Sb. (školský
zákon). V případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném
školním roce překročí stanovenou kapacitu 24 míst, rozhoduje se na základě kritérií.
1. Dle ustanovení § 34 odst. 4 zákona 561/2004 Sb. bude vždy přijato dítě rok
před nástupem povinné školní docházky
2. Dále budou přednostně přijímány děti, které dovrší k 31. 8. 2022 čtyř let věku
3. Děti, které dovrší k 31. 8. 2022 věku tří let
4. Děti mladší tří let

(Pro bod 2.,3.,4. platí řádné očkování).

Mateřská škola vydá rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí dítěte ve správním řízení
bezodkladně, nejpozději do 30 dnů nebo do 60 dnů u složitějších případů.
Rozhodnutí o vyhovění se oznamuje zveřejněním seznamu přijatých dětí pod
přiděleným registračním číslem, rozhodnutí o nepřijetí se doručuje písemně zákonnému
zástupci.
Výsledky o přijetí budou vyvěšeny na veřejně přístupném místě v MŠ a na webu školy
nejpozději do 27. 5. 2022.

Co má zvládnout dítě při nástupu do MŠ:
-

umí si říci, co potřebuje, co se mu líbí či nelíbí – komunikuje
pozná svou přidělenou značku
spolupracuje při oblékání a rozpozná své oblečení
samostatně si nazouvá a vyzouvá obuv
dokáže se samo najíst: držet lžíci, při jídle sedět u stolu
pije z hrnečku a skleničky
nenosí pleny a samostatně používá toaletu
umí si umýt ruce mýdlem
uklidit si po sobě hračky
ujde kratší vzdálenost

