Mateřská škola Kytička Milevsko, Jiráskova 764, okres Písek
___________________________________________________________________________

Přijímaní dětí k předškolnímu vzdělávání
Termín zápisu dětí do mateřské školy stanoví ředitelka školy po dohodě se zřizovatelem, kterým
je Město Milevsko.
Zápis na následující školní rok probíhá v tom kalendářním roce, ve kterém následující školní
rok začíná, v době od 2. do 16. května. Přesný termín je v dostatečném předstihu zveřejněn
v místním tisku, v Milevském zpravodaji, na webových stránkách MŠ a Města Milevska,
veřejnost je informována i prostřednictvím plakátů a na facebookovém profilu MŠ.
Děti mohou být do mateřské školy přijímány i v průběhu školního roku.
Dítě do mateřské školy přijímá na základě žádosti rodičů ředitelka mateřské školy. Přihlášku
dítěte do MŠ si rodiče mohou spolu s Evidenčním listem dítěte vyzvednout v mateřské škole,
popřípadě ji stáhnou na webových stránkách školy – www.mtskyticka.cz v sekci Dokumenty.
Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným
očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou
kontraindikaci.
Ředitelka Mateřské školy Kytička Milevsko, Jiráskova 764, okres Písek stanovuje kritéria,
podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b)
zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu
vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v
daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.
Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání
Podle stanovených kritérií bude ředitelka školy postupovat, pokud počet žádostí o přijetí
dítěte k předškolnímu vzdělávání překročí počet volných míst.
Kritérium

Body

Děti ze spádového obvodu mateřské školy

25

Děti, které dovrší do 31. srpna stávajícího roku 4 let věku.

20

Děti, které dovrší do 31. srpna stávajícího roku 3 let věku

15

Děti s celodenní docházkou

5

Děti, jejichž sourozenec se v MŠ vzdělává
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Předškolní vzdělávání je povinné pro děti, které dosáhly od počátku školního roku, který
následuje po dni, kdy dítě dosáhlo pátého roku věku (§ 34 odst. 1 školského zákona),
do mateřské školy jsou přijaty přednostně.
K předškolnímu vzdělávání se rovněž přijímají děti, které jsou státními občany ČR nebo
se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie. K předškolnímu vzdělávání se
přijímají také děti, které nejsou státními občany ČR ani jiného členského státu Evropské unie,
pokud pobývají na území ČR oprávněně – doklad o oprávněnosti pobytu dítěte na území ČR je
zákonný zástupce dítěte povinen předložit při zápisu dítěte do MŠ.
Do mateřské školy mohou být přijaty děti se speciálními vzdělávacími potřebami.
K posouzení podmínek pro přijetí dětí se zdravotním postižením, je nutné písemné vyjádření
školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího lékaře.
Před nástupem dítěte k předškolnímu vzdělávání se koná informační schůzka pro rodiče, kde
dostanou podrobné informace o provozu MŠ, zařazení dítěte do konkrétní třídy, a další
důležité informace.
Pro všechny nově přijaté děti se stanovuje zkušební pobyt na dobu tří měsíců.
Pokud lékař nebo školské poradenské zařízení v průběhu této zkušební doby doporučí
nezatěžovat dítě dalším vzděláváním, a pokud dítě není schopné přizpůsobit se režimu dne
a pravidlům stanoveným v MŠ, může ředitelka rozhodnout o ukončení vzdělávání takového
dítěte v mateřské škole.
Podání žádosti
Při podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání uvede zákonný zástupce dle správního
řádu náležitosti stanovené v § 34b odst. 2 školského zákona, kterými jsou:






jméno a příjmení žadatele (dítěte),
datum narození,
místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování (podle § 19 odst. 3
správního řádu),
označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní mateřská škola),
podpis osoby, která žádost podává (v tomto případě podpis zákonného zástupce, který
dítě při podání žádosti zastupuje).

S ohledem na zastoupení dítěte jeho zákonným zástupcem či jinou osobou k tomu oprávněnou
je zároveň podstatné zjišťovat:




jméno a příjmení tohoto zástupce
místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování
kontakt pro komunikaci (telefon, mailová adresa)

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své
oprávnění dítě zastupovat.
Místo trvalého pobytu dítěte u spádových dětí ověří ředitel školy na obecním úřadě, který
vede evidenci obyvatel.
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Doložení řádného očkování dítěte
Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění
povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, o kterém vystaví potvrzení
praktický lékař. V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí
zákonný zástupce doložit potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování
podrobit pro trvalou kontraindikaci.
Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

Další informace
Povinnost plnit předškolního vzdělávání mají děti, které dosáhly do 31. 8. pěti let.
Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální
vzdělávání. Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné
zařízení, než je mateřská škola. Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě k zápisu k
předškolnímu vzdělávání. Žádost o individuální vzdělávání dítěte předá řediteli školy zároveň
s přihláškou k zápisu nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.

Školský obvod Mateřské školy Kytička Milevsko, Jiráskova 764, okres Písek podle
Obecně závazné vyhlášky města Milevska č. 8/2016:
Ulice: Blanická, Blechova, Čs. legií, Darovaná, Družstevní, Hajda, Havlíčkova, Jiráskova,
Kamenný Kříž, Karla Čapka, Na Cukavě, P. Bezruče (od K. Čapka k ul. Jiráskova), Písecké
předměstí, Pod Zvíkovcem, Reichnerova, Růžová, Tyršovo náměstí, U Dehetníku, Suchanova,
Švermova, Úzká, V Hlinkách, místní část Rukáveč

V Milevsku dne 24. 8. 2021

Bc. Marcela Brčková, DiS.
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