Základní škola a Mateřská škola - Dětské centrum Hranice,
pobočný spolek pro pomoc postiženým dětem,
Struhlovsko 1424, 753 01 Hranice
IČO: 62350366 Telefonní spojení: 581604317 E-mail: hranice.detske@centrum.cz

ZÁPIS K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022
Ředitel ZŠ a MŠ – DC Hranice, Struhlovsko 1424, Hranice 753 01, pobočný spolek pro pomoc
postiženým dětem Mgr. Zdeněk Škrobánek vymezuje následující kritéria, podle nichž bude postupovat
při rozhodování o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b)
zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v případě, kdy počet žádostí o přijetí překročí
předpokládaný počet dětí, které lze k předškolnímu vzdělávání v ZŠ a MŠ – DC Hranice přijmout
s ohledem na kapacitu mateřské školy uvedenou ve školském rejstříku.
Na základě § 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání (školský zákon), stanovuje ředitel ZŠ a MŠ – DC Hranice, Struhlovsko 1424,
Hranice 753 01, pobočný spolek pro pomoc postiženým dětem tato kritéria pro přijetí dětí
k předškolnímu vzdělávání:
KRITÉRIA A PODMÍNKY PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU
VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022
v Mateřské škole běžné (dále jen MŠ) a
Mateřské škole speciální (dále jen MŠSp)

o

Celková kapacita MŠ běžné činí 25 dětí a MŠSp činí 10 dětí.

o

Termín podání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (termín zápisu) do MŠ a
MŠSp na školní rok 2021/2022 je stanoven na 13. 5. 2021, individuální zápis lze domluvit
telefonicky.

o

Přijaty mohou být pouze děti, které se podrobily stanovenému pravidelnému očkování, nebo
mají doklad, že jsou proti nákaze imunní nebo se nemohou očkování podrobit pro trvalou
kontraindikaci dle požadavku § 50 zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, anebo děti,
které do 31. 8. 2021 dosáhnou věku pěti let, pro které je předškolní vzdělávání povinné.

o

V souladu s ustanovením § 34 odst. 1 školského zákona bude přednostně přijato dítě, které do
31. 8. 2021 dosáhlo věku pěti let k povinnému předškolnímu vzdělávání.

o

K předškolnímu vzdělávání budou dle novely zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění,
přednostně přijímány děti, které k datu 31. 8. 2021 dovršily věku 4 a 3 let.
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o

Předškolní vzdělávání se poskytuje zpravidla dětem ve věku od 3 let až do začátku povinné
školní docházky; k přijímání dětí mladších 3 let bude přistupováno individuálně, pokud to umožní
kapacita MŠ a MŠSp po uspokojení žádostí všech zájemců, jejichž děti dovrší 3 let před začátkem
školního roku, s přihlédnutím k sociální zralosti dvouletého dítěte (+ dítě musí být zcela
hygienicky samostatné)

o

O přijetí dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami bude rozhodnuto na základě odborného
posouzení a písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popř. také registrujícího
praktického lékaře pro děti a dorost, popř. také specializovaného pracovníka z oboru dětské
psychiatrie a neurologie.

o

Ředitel ZŠ a MŠ – DC Hranice může využít možnosti stanovení zkušebního pobytu dítěte
v délce tří měsíců dle § 34 odst. 3 školského zákona s výjimkou dítěte, pro které je předškolní
vzdělávání povinné.

o

Přednostně budou přijaty děti zaměstnaných rodičů.

o

Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku, pokud to dovolí
kapacita MŠ a MŠSp. Na uvolněná místa se nevyhlašuje v průběhu roku samostatný zápis.

K ZÁPISU SE DOSTAVÍ ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE DÍTĚTE.
o

K ZÁPISU JE NUTNO PŘINÉST:
Ø ŘÁDNĚ VYPLNĚNOU ŽÁDOST O PŘIJETÍ;
Ø EVIDENČNÍ LIST S LÉKAŘSKÝM POTVRZENÍM;
Ø RODNÝ LIST DÍTĚTE;
Ø OBČANSKÝ PRŮKAZ ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE.
Ø PRO MŠ speciální – doporučení z SPC, PPP
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DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE A POSTUP
PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
o

Řádný termín nástupu do MŠ je 1. 9. 2021

o

Povinné předškolní vzdělání se vztahuje dle § 34 odst. 1 školského zákona na státní občany
ČR, kteří pobývají na území ČR déle než 90 dnů, a na občany jiného členského státu EU, kteří na
území ČR pobývají déle než 90 dnů a na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území ČR
trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů a také na účastníky řízení o udělení mezinárodní
ochrany.

o

Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.

o

Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech:
- 4 souvislé hodiny denně,
- ředitel školy stanovil ve školním řádu začátek povinné doby v 8:00 hod.

o

Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech školních prázdnin.

o

Předškolní vzdělávání nelze ukončit dle § 35 školského zákona, pokud je vzdělávání pro dítě
povinné. Povinné předškolní vzdělávání je ukončeno začátkem povinné školní docházky.

o

O přijetí či nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhodne ředitel školy ve správním
řízení nejpozději do 30 dnů od podání žádosti, ve složitějších případech do 60 dnů.

o

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání, se oznamuje
zveřejněním seznamu přijatých uchazečů pod jejich přiděleným registračním číslem (registrační
číslo obdrží rodiče v den zápisu). Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě (dveře
hlavního vstupu do budovy) a na webových stránkách školy www.detskecentrumhranice.cz , a to
po dobu 15 dnů.

o

O přijetí dítěte bude v souladu s § 67 odst, 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu,
vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu dítěte.

o

Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude rodičům předáváno do vlastních
rukou (oproti podpisu).

Termíny pro vyzvednutí rozhodnutí o přijetí budou vyvěšeny na

webových stránkách školy.

Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude rozesíláno dopisem do vlastních
rukou zákonného zástupce.

Do 15 dnů po doručení Rozhodnutí je možno podat odvolání ke Krajskému úřadu prostřednictvím
ředitele ZŠ a MŠ – DC Hranice.
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Hranice, dne 29. 3. 2021

Mgr. Zděnek Škrobánek, ředitel
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