lnformace k přiiímání dětí na školnírok 2019'^n20
Zápis dětído MŠJonášova se koná 9.5.2019 od 8.00 do 16.00 hod.
V den zápisu se dostavízákonný zástupce dítěte s těmito doklady
-

:

občanský průkaz

dítěte
- vyplněná žádost o přiietí
- rodný list

Na žádosti musíbýt vyjádřenídětského lékaře o zdravotním stavu dítěte + záznam o tom, že
se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním,nebo že je proti nákaze imunnínebo
se nemůžepodrobit očkovánípro trvalou zdravotní kontraindikaci. Vyjádření lékaře nesmí

být starší3 týdnů.
Zastupuje-li dítě jiná osoba než je zákonný zástupce, je nutné doložit oprávněnídítě
zastupovat.
O přijetídítěte k docházce do MŠrozhodne ředitelka školy podle §165 odst.2 písm. b) zákona
č.56L|2OO4 Sb. (Školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Pokud počet přihlášených dětí
je vyššínežvolná kapacita školy, postupuje ředitelka podle kritérií,která jsou zveřejněna ve
vývěsce školy a na webových stránkách školy.

povinnost předškolního vzdělávání
Od 1.9.2019 je předškolní vzdě!ávání povinné pro děti, které dovrší5 let věku do
31.8.2019. Povinné předškolní vzděláváníse vztahuje dle §34a odst. 1 školského zákona na
státní občany Českérepubliky, kteří pobývají na územíČeskérepubliky déle než 90 dnů, a na
občany jiného členskéhostátu Evropské unie, kteří na územíČeskérepubliky pobývají déle
než 90 dnů.
Zákonný zástupce můžezvolit i jiný způsob předškolního vzdělávání tj. individuální

vzdělávání dítěte, které se uskutečňuje bez pravidelné denní docházky do mateřské školy.
Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinné předškolnívzděláváníjiným způsobem tj.
individuální vzdělávání, je povinen oznámit tuto skutečnost řediteIi vybrané spádové školy
a to v den zápisu.

Pokud zákonný zástupce nepřihIásí dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání, dopustí se

přestupku, za který můžebýt uložena pokuta do výše 5 000 Kč.

Dětijsou přijímány do MŠi v průběhu roku pokud je volná kapacita.

O přijetíčinepřijetídítěte do MŠbudou zákonnízástupci informováni v zákonné lhůtě

(nejdéle 30 dnů) zveřejněním výsledků přijímacího řízeníve vývěsce mateřské školy a na
webových stránkách školy.
Zákonní zástupci nově přijatých dětí budou v druhé polovině června pozváni na
informativní schůzku, kde budou seznámeni s organizací provozu MŠa s veškerými

důležitýmiinformacemi a dokumenty vztahujícími se ke vzdělávání dětí.

Hana Vaňková, ředitelka školy

