M a t e ř s k á š k o l a M ĚSTEČKO
Informace k organizaci a průběhu zápisu .

Organizace zápisu :

MŠMT vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s
koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro
školní rok 2021 / 2022.
Zápisy budou probíhat v květnu, a to bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců.

Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku
2021/2022 se přijímají od 2.května 2021 - do 16.května 2021.
Přihlášku je možné doručit do MŠ Městečko následujícími způsoby:
- do datové schránky MŠ ...( 8xekusn )
- e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem nebo e-mailem v podobě „skenu“
( vyplněný tiskopis přihlášky, na kterém musí být podpis zákonného zástupce)

ms.mestecko@centrum.cz
- poštou doporučeně na adresu : MŠ Městečko, okres Rakovník
Městečko 80
270 23 Křivoklát
- osobním podáním v mateřské škole po předchozí telefonické domluvě ( den a hodina )
č. telefonu: 313 558 007

Potřebné formuláře pro zápis:
č.1. „Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání“
č.2. „Potvrzení praktického dětského lékaře o řádném očkování dítěte“
3. Prostá kopie „Rodného listu dítěte“
Formulář č.1 a č.2 naleznete ke stažení na webu Obce Městečko a na webu Obce Velká Buková.
Pokud nemáte možnost formuláře vytisknout, budou k dispozici na OÚ Městečko i Velká Buková.
Výše uvedené Vámi vyplněné formuláře a dokumenty slouží pro účely správního řízení o přijetí do MŠ.
Po přijetí žádosti Vám bude přiděleno registrační číslo, pod kterým bude Vaše dítě evidováno.
Toto číslo Vám zašleme na Váš e-mail..
O přijetí či nepřijetí dítěte do MŠ rozhodne ředitelka školy ve správním řízení. Rozhodnutí o přijetí
bude oznámeno zveřejněním seznamu přijatých i nepřijatých dětí (pod registračními čísly) na
přístupném místě ve škole (na vratech u školy) , dále na vývěsce OÚ Městečko a OÚ Velká Buková a
také i na www.obec-mestecko.cz do 30 dnů ode dne ukončení zápisu, tj. 16.5.2021.
Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude zasláno v písemné podobě do vlastních
rukou žadatele.
Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, můžete ale požádat o jeho vydání.

Kritéria pro přijímání dětí :
Ředitelka Mateřské školy Městečko stanovila následující 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 dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v tomto pořadí ( do výše
povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku).

I.
Předškolní vzdělávání se poskytuje dětem ve věku zpravidla
od 3 let do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let.
Ve smyslu ustanovení §50 zákona č. 258/2000Sb., o ochraně veřejného zdraví může předškolní
zařízení přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním (popř. má
doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci).
MŠ může přijmout i dítě, které se nepodrobilo pravidelnému očkování,ani nemá doklad,že je proti
nákaze imunní či se nemůže očkování podrobit z důvodu trvalé kontraindikace jen v případě, že
patří do skupiny dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné.

Předškolní vzdělávání je povinné pro dítě, které dosáhlo do 31.8. pěti let a více a
dosud nezahájilo povinnou školní docházku.
Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální
vzdělávání dle § 34b školského zákona. 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, tedy do 31.5.2021.
V případě přijetí dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními třetího až pátého stupně, popřípadě
dětí dle § 16 školského zákona, bude počet přijímaných dětí snížen v souladu s právními
předpisy.

II.
Při přijímání dětí do mateřské školy vychází ředitelka z těchto kritérií :
1.
2.
3.

Děti s trvalým pobytem v Obci Městečko a děti s trvalým pobytem v Obci Velká
Buková, které mají právo na přednostní přijetí do MŠ ( § 34 odst.4 školského zákona )
( jsou to děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné )
Děti s trvalým pobytem v Obci Městečko a děti s trvalým pobytem ve spádové Obci
Velká Buková - od nejstarších po nejmladší
V případě volné kapacity MŠ může ředitel přijmout i děti s jiným trvalým pobytem

Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku, pokud to dovoluje
kapacita školy.
Při rozhodování bere ředitel v úvahu důležitost jednotlivých kritérií ve výše uvedeném pořadí.
Při shodném plnění kritérií má přednost starší dítě před mladším.

V Městečku , dne 16.4.2021

Jana Fikejzová
ředitelka MŠ Městečko

