Mateřská škola Velké Březno, příspěvková organizace

ZÁPIS DĚTÍ
do mateřské školy na školní rok 2021/2022
se uskuteční prostřednictvím Elektronického předzápisu.
Systém bude otevřený v době od 6. – 30. 4. 2021 na stránkách
www.elektronickypredzapis.cz
 V těchto dnech zákonný zástupce skrze Elektronický předzápis vyplní žádost,
kterou si následně vytiskne.
 Žádost k přijetí do MŠ, Vyjádření lékaře a kopii rodného listu předá rodič osobně
v MŠ v týdnu od 3. – 6. 5. 2021 nebo zašle poštou na adresu: MŠ Velké Březno,
Alej sportovců 286, 403 23 Velké Březno nejpozději do 6. 5. 2021.
 Místo trvalého pobytu dítěte si ředitelka MŠ ověří na obecním úřadě, který vede
evidenci obyvatel.
Oznámení rozhodnutí o přijetí bude zveřejněno do 31. 5. 2021
u hlavního vchodu do MŠ a na webových stránkách www.skolka-materska.cz
(záložka PRO RODIČE – ZÁPIS DO MŠ)

CO ZVLÁDÁ DÍTĚ PŘI NÁSTUPU DO MŠ:











umí si říci, co chce - potřebuje, dítě komunikuje
spolupracuje při oblékání a svlékání
nenosí plínky
nazouvá a vyzouvá obuv
samo se nají: drží lžíci a umí s ní jíst, při jídle sedí u stolu
pije z hrnečku a skleničky
drží v ruce pečivo a ukusuje z něj
samostatně používá toaletu
umí si umýt ruce mýdlem a samo si je utře
ujde kratší vzdálenost

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání
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Čl. 1. Údaje o kritériích
Ředitelka Mateřské školy Velké Březno stanovuje následující kritéria, podle kterých bude
postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole pro školní
rok 2021/2022.
Učiní tak na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ve znění pozdějších
předpisů a to v případech, kdy počet žádostí o přijetí podaných zákonnými zástupci překročí
stanovenou kapacitu maximálního počtu.
Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění
povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti
nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se
netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.
Čl. 2. Kritéria
1. K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímá uchazeč s trvalým pobytem v obci Velké
Březno a Valtířov, který dosáhl 5. roku věku do 31. 8. 2021.
2. K předškolnímu vzdělávání se dále přijímá uchazeč s trvalým pobytem v obci Velké Březno a
Valtířov, který dosáhl 4. roku věku do 31. 8. 2021.
3. K předškolnímu vzdělávání se dále přijímá uchazeč s trvalým pobytem v obci Velké Březno a
Valtířov, který dosáhl 3. roku věku do 31. 8. 2021.
4. K předškolnímu vzdělávání se dále přijímá uchazeč, který dosáhl 5. roku věku do 31. 8. 2021.
5. V případě volné kapacity budou přijímány děti mladší tří let s trvalým pobytem v obci Velké
Březno a Valtířov.
6. Přednost mají starší děti a děti, u kterých nastala zvýšená sociální potřebnost v důsledku
nepříznivé sociální situace nebo již mají sourozence v MŠ Velké Březno.
Čl. 3. Závěrečná ustanovení
Tímto se ruší kritéria vydaná pro přijímání dětí ve školním roce 2020/2021.
Nová kritéria jsou závazná pro všechny zaměstnance mateřské školy a rodičovskou veřejnost.
Účinnost: od 1. 3. 2021
Vypracovala: Pavla Hasprová - ředitelka školy

