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Zápis do mateřské školy Vysoké Veselí pro školní rok
2022/2023 proběhne ve středu 11.5.2022
Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6
let, nejdříve však pro děti od 2 let.
UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE – povinné vzdělávání „předškoláků“ Od
počátku školního roku (tj. září 2022), který následuje po dni, kdy dítě
dosáhne PÁTÉHO roku věku (do 31.8.2022 pět let), do zahájení povinné
školní docházky dítěte (tj. v základní škole), je předškolní vzdělávání
POVINNÉ, není-li dále stanoveno jinak. Zákonný zástupce dítěte je
povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním
roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte. Dítě, pro
které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává v mateřské škole
zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž
má dítě místo trvalého pobytu, v případě cizince místo pobytu (dále jen
"spádová mateřská škola"), pokud zákonný zástupce nezvolí pro dítě
jinou mateřskou školu nebo jiný způsob povinného předškolního
vzdělávání. Tímto opatřením není dotčeno právo rodičů vybrat si pro své
dítě jinou než spádovou školu.
Pro přijetí dítěte je nutné předložit:
• „Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání“ kde zákonný
zástupce dokládá potvrzením praktického lékaře, zda se dítě
podrobilo pravidelných očkováním nebo je proti nákaze imunní
nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci.
Ustanovení o pravidelném očkování se nevztahuje na děti s
povinnou předškolní docházkou (viz úvodní odstavec výše).
• Přílohou žádosti musí být prostá kopie rodného listu dítěte.
• Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání jsou k dispozici
na webu školy ve formulářích nebo si ji vyzvednete v době zápisů
v MŠ, popř. na budově ředitelství ZŠ

Podání žádosti:
1. Zápis proběhne prezenčně, tedy osobním setkáním v budově mateřské
školy. Budeme rádi, když přivedete i dítě, kterého se zápis týká.
2. Zákonný zástupce předá vyplněnou a lékařem potvrzenou žádost o
přijetí k předškolnímu vzdělávání (pokud vyplňuje u zápisu je nutné cca
do pěti dnů zajistit potvrzení lékařem, viz výše) a doplněnou kopií
rodného listu.
Ředitel školy rozhoduje o přijetí dítěte do mateřské školy, popřípadě o
stanovení zkušebního pobytu dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout 3
měsíce. Do mateřské školy zřízené obcí nebo svazkem obcí se
přednostně přijímají děti, které před začátkem školního roku dosáhnou
nejméně třetího roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu, v případě
cizinců místo pobytu, ve školském obvodu Vysoké Veselí, a to do výše
povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku.
Každá mateřská škola má stanovena jednotlivá kritéria pro přijímání dětí.
Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního
roku. Důvodem nepřijetí dítěte do vybrané školy může být kapacita školy.
O přijetí dítěte se speciálně vzdělávacími potřebami rozhodne ředitel
mateřské školy na základě písemného vyjádření školského
poradenského zařízení (Pedagogickopsychologická poradna, Speciálně
pedagogické centrum), popřípadě také registrujícího lékaře.

Těšíme se na Vás u zápisu
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