Zápis do MŠ pro školní rok 2022/2023
v Mateřské škole, základní škole a střední škole Slezské diakonie Krnov

KDE:
budova školy SPC N 454/54, Krnov

KDY:
3. 5. 2022, v čase od 8 -15 hodin
Při zápisu zákonný zástupce dítěte předkládá:






písemnou žádost zákonného zástupce dítěte
občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte
doporučení školského poradenského zařízení pro vzdělávání ve škole zřízené podle §16 odst. 9
školského zákona a doporučení lékaře
doklad o řádném očkování dítěte - kopie očkovacího průkazu
doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa, případně další důležité zprávy.

Kritéria k přijetí:
 Kritéria se řídí ustanovením § 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Předložení doporučení školského poradenského zařízení pro vzdělávání ve škole zřízené podle
§16 odst. 9 školského zákona.
 Věk dítěte.
Do mateřské školy jsou přijímány děti zpravidla od 3 let. Nejdříve však od 2 let. U přijetí dětí
mladších 3 let se posuzuje schopnost adaptace na prostředí, zvládání sebeobsluhy, způsobilost k
plnění školního vzdělávacího programu. Při přijímání dětí mladších 3 let je důležité, aby MŠ
dokázala zajistit uspokojování základních potřeb dítěte a jejich bezpečnost.
 Očkování dítěte jako zákonná podmínka přijetí u dětí mladších pěti let
§ 34, odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon);
§ 50 zákona č. 258/2000 Sb. (o ochraně veřejného zdraví)
Formální část zápisu:
V průběhu formální části zápisu zákonný zástupce dítěte požádá o zápis dítěte k plnění povinné školní
docházky, bude vyzván k předložení požadovaných dokumentů. Zároveň s ním budou sepsány
všechny žádoucí písemnosti a podány základní informace. Jeho dítěti bude přiděleno registrační číslo.
Zápis proběhne bez osobní přítomnosti dítěte ve škole.
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Další informace:
Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální
vzdělávání. 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.
Možnosti podání přihlášky k zápisu:




osobně,
datovou schránkou přímo do datové schránky naší školy (rvyjqka),
poštou.

Způsob oznámení rozhodnutí o přijetí a nepřijetí:
Rozhodnutí vydává ředitel bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od zahájení řízení.
Vyhoví-li ředitel žádosti o přijetí ke vzdělávání, oznámí své rozhodnutí zveřejněním seznamu
uchazečů pod přiděleným registračním číslem. Seznam bude umístěn ve vývěsní skříňce na bráně
školy a na webových stránkách školy po dobu 15 dní. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí
za oznámená.
Pokud ředitel školy žádosti o přijetí nevyhoví, budou zákonní zástupci informováni písemně
zamítavým správním rozhodnutím, proti kterému se lze do 15 dnů od jeho doručení odvolat.

Ing. Mgr. Petr Chromčák
ředitel školy
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