Informace k organizaci a průběhu zápisu k předškolnímu vzdělávání
1. Organizace zápisu
1.1. Termín zápisu
Zápis do mateřské školy pro školní rok 2019/2020 se koná v souladu s § 34 zákona č. 561/2004 Sb.,
školský zákon, ve čtvrtek 16. května 2019.
1.2. Místo zápisu
Ve školní budově MŠ do 15:00 hod. Přihlášky můžete odevzdávat do MŠ nebo do ředitelny školy od
pondělí 13. května do čtvrtka 16. května 2019 do 15. hodin.
Zákonný zástupce dítěte požádá o zápis dítěte k plnění předškolní docházky – vyplní a předá Žádost
o přijetí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2019/2020, Zápisní list pro školní rok 2019/2020.
1.3. Povinné předškolní vzdělávání
Od počátku školního roku, kdy dítě dosáhne 5 let věku je předškolní vzdělávání povinné a zákonný
zástupce je povinen přihlásit dítě k předškolnímu vzdělávání.
2. Počet dětí, které je možné přijmout
Pro školní rok 2019/2020 můžeme přijmout 14 dětí. Tím bude naplněna kapacita MŠ.
V případě přijetí dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními třetího až pátého stupně, popřípadě dětí
dle § 16 odst. 9, bude počet přijímaných dětí snížen v souladu s právními předpisy.
3. Kritéria pro přijímání dětí
K předškolnímu vzdělávání do mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská
škola Rokytno, okres Pardubice budou přijímány děti v tomto pořadí (do výše povoleného počtu
uvedeného ve školském rejstříku).

Trvalý pobyt dítěte:
Věk dítěte:

Individuální situace dítěte:

obec Rokytno
dítě, které dosáhne nejpozději ke dni
31.08.2019 4 let věku
dítě, které dosáhne nejpozději ke dni
31.08.2019 3 let věku
MŠ nebo ZŠ navštěvuje sourozenec
dítě se hlásí k celodennímu provozu

3 body
2 body
1 bod
1 bod
1 bod

4. Přijímání dětí, které se nepodrobily pravidelnému očkování
Děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné (před zahájením školního roku dosáhnou 5 let)
mohou být přijaty, i když se nepodrobily pravidelnému očkování. Ostatní děti, pro které není
předškolní vzdělávání povinné, tedy musí být před přijetím do mateřské školy nadále očkovány
v rozsahu, jak vyplývá z § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví ve spojení s § 46 téhož zákona a
vyhlášky o očkování proti infekčním nemocem, pokud nemají potvrzení, že jsou proti nákaze imunní
nebo se nemohou očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.
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