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ZÁPIS DO MŠ
Zápis dětí do MŠ na školní rok 2019/2020 se koná v úterý 7. 5. 2019 od 15.00 hod do
16.00 hod v mateřské škole. K zápisu se zákonný zástupce dostaví s dítětem, předloží rodný
list dítěte a občanský průkaz. V čase konání zápisu bude umožněna prohlídka MŠ.

INFORMACE
K zápisu se dle platné legislativy, školský zákon č. 561/2004 Sb., povinně dostaví všechny
děti, které do 31. 8. 2019 dosáhnou věku 5 let. Pro tyto děti je poslední ročník vzdělávání
v mateřské škole povinný (zápis se netýká dětí, které do mateřské školy již dochází).
Nesplnění povinnosti přihlásit dítě k zápisu k povinnému předškolnímu vzdělávání je
považováno za přestupek dle § 182 odst. 1, písm. a, školského zákona.
Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, musí doložit své oprávnění dítě
zastupovat (ověřená plná moc). Povinné předškolní vzdělávání trvá i ve školním roce, pro
který byl dítěti povolen odklad povinné školní docházky a je ukončeno až začátkem plnění
povinné školní docházky.
Dítě, které se bude zapisovat k povinnému předškolnímu vzdělávání, nemusí splňovat
podmínku povinného očkování, pro ostatní děti je očkování povinné (§50 zákona 258/2000
Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů).
Podmínky předškolního vzdělávání, způsob omlouvání dětí a další podmínky stanoví ředitelka
mateřské školy ve školním řádu platném od 1. 9. 2018.
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Pravidla pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání
pro školní rok 2019/2020
Podmínky přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání:
o Do MŠ budou přednostně přijímány děti, které mají místo trvalého pobytu
v příslušném školském obvodu (§179 odst. 3 školského zákona), tj. na území obce
Úžice (včetně obce Benátky, Čekanov, Františkov, Chrastná, Radvanice, Mělník,
Nechyba, Smrk )
dále na území obce Staňkovice (pro tyto děti je MŠ Radvanice spádovou mateřskou školou).
o Dítě splňuje povinné očkování potvrzené pediatrem, podle § 50 zákona č. 258/2000
Sb., o ochraně veřejného zdraví v platném znění (netýká se dětí přijímaných
k povinnému předškolnímu vzdělávání).

Kritéria pro přijímání dětí
Ředitelka Mateřské školy Radvanice, okres Kutná Hora, stanovila ve smyslu §34 a §34 a, školského
zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, následující kritéria, podle nichž bude postupovat při
rozhodování o přijetí k předškolnímu vzdělávání:

1. Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky – povinné předškolní
vzdělávání, s trvalým pobytem (narozeny do 31. 8. 2014).
2. Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky – povinné předškolní
vzdělávání (narozeny do 31. 8. 2014).
3. Děti tříleté a starší (narozeny do 31. 8. 2016), pokud splňují podmínku trvalého pobytu.
V případě cizinců, pobytu v příslušném školském obvodu.
4. Děti mladší tří let k celodenní docházce v pořadí od nejstaršího po nejmladší do počtu
volné kapacity mateřské školy.
Doplňující kritéria
o Individuální situace dítěte – mateřskou školu navštěvuje sourozenec dítěte
o Opakované podání přihlášky
o Výdělečná činnost matky - řádně doložená
Při přijímání dětí do Mateřské školy Radvanice se vychází ze stanovených kritérií s tím, že
přednostně bude přijato dítě s celkově vyšším bodovým hodnocením.

Doplňující informace:









O přijetí dětí do mateřské školy rozhoduje ředitelka na základě přijímacího řízení,
které se koná v určeném termínu pro následující školní rok.
Počet přijatých dětí nesmí přesáhnout kapacitu mateřské školy, která je stanovena na
28 dětí (dle KHS Středočeského kraje, pracoviště Kutná Hora, a zápisem v Rejstříku
škol).
Dítě se specifickými vzdělávacími potřebami může být přijato na základě doporučení
školského poradenského zařízení a se souhlasem lékaře.
V případě rovnosti bodů bude zohledněn věk dítěte (přednost má starší dítě před
mladším).
V případě volné kapacity MŠ budou přijímány děti dle data narození od nejstarších
bez ohledu na místo bydliště.
Žádost o přijetí dítěte do MŠ, kterou rodiče podají po ukončení zápisu pro příslušný
školní rok, bude vyřízena dle aktuálního stavu kapacity MŠ.
V případě uvedení nepravdivých nebo neúplných informací může být dítě vyloučeno
z přijímacího řízení.
O přijetí dítěte do MŠ nerozhoduje pořadové číslo žádosti podané v termínu zápisu do
MŠ.

V Radvanicích dne 18. 3. 2019
Mgr. Helena Soustružníková, ředitelka mateřské školy

