Informace k organizaci a průběhu zápisu
1. Organizace zápisu
1.1 Termín zápisu
Zápis do mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská
škola Mutěnice, okres Hodonín se koná v souladu s § 34 zákona č. 561/2005 Sb.,
9. května 2019, 1300 – 1700 hodin.
1.2 Místo zápisu:
Zápis se uskuteční v budově mateřské školy (2. patro sborovna) Základní
školy a Mateřské školy Mutěnice, okres Hodonín.
1.3 Údaje a doklady stanovené pro přijetí dítěte do mateřské školy:
rodný list dítěte
průkaz totožnosti zákonného zástupce, popř. doklad o zmocnění
zastupovat dítě v přijímacím řízení v případě osob, které osobně pečují o
dítě v pěstounské péči
- doporučení školského poradenského zařízení (v případě dítěte se
speciálními vzdělávacími potřebami)
- doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit
pro trvalou kontraindikaci (v případě nepodrobení se očkování)
Nevyplňuje se na žádosti o přijetí dítěte, pro které je předškolní vzdělávání
povinné.
-

-

Dítě se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním (popř. splnilo
podmínku nezbytného očkovacího statusu pro přijetí k předškolnímu
vzdělávání v rozsahu nejméně jedné dávky očkovací látky proti
spalničkám, příušnicím a zarděnkám a dále v případě očkování
hexavakcínou bylo dítě očkováno ve schématu minimálně 2+1 dávka).

1.4 Povinné předškolní vzdělávání
Od počátku školního roku, kdy dítě dosáhne 5 roku věku je předškolní vzdělávání
povinné a zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k předškolnímu vzdělávání.

2. Kritéria pro přijímání dětí
K předškolnímu vzdělávání do mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní
škola a Mateřská škola Mutěnice, okres Hodonín budou přijímány děti v tomto
pořadí (do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku):
1. Děti, které do 31. 8. 2019 dosáhnou nejméně třetího roku věku - podle
věku od nejstarších po nejmladší.
2. Děti s trvalým pobytem v obci Mutěnice (v případě cizinců děti s místem
pobytu) podle věku od nejstarších po nejmladší.

3. Průběh zápisu
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ (nepovinná součást zápisu – seznámení
s mateřskou školou)
Termín – 24. 5. 2019
Na co se můžete těšit:
- společně s dětmi si budete mít možnost prohlédnout MŠ,

-

děti se mohou společně pohrát, popřípadě se zapojit do běžných činností
MŠ,
rodiče se mohou informovat o zaměření MŠ, jejím výchovně vzdělávacím
programu.

Termín zápisu – 9. 5. 2019, 1300 – 1700 hodin
Jedná se pouze o administrativní jednání (stačí účast zákonného zástupce).
Zákonný zástupce předloží rodný list dítěte a odevzdá
- vyplněnou žádost o přijetí
- přihlášku ke stravování
- potvrzení lékaře
(tiskopisy si můžete vyzvednout v MŠ Mutěnice od 23. 4. 2019, lze je
stáhnout www.zsmutenice.cz).

4. Přijímání dětí, které se nepodrobily pravidelnému
očkování
Mateřské školy mohou přijmout i dítě, které se nepodrobilo pravidelnému
očkování, ani nemá doklad, že je proti nákaze imunní či se nemůže očkování
podrobit z důvodů trvalé kontraindikace jen v případě, že patří do skupiny dětí,
pro které je předškolní vzdělávání povinné.
Ostatní děti, pro které není předškolní vzdělávání povinné, tedy musí být před
přijetím do mateřské školy nadále očkovány v rozsahu, jak vyplývá z § 50 zákona
o ochraně veřejného zdraví ve spojení s § 46 téhož zákona a vyhlášky o očkování
proti infekčním nemocem, pokud nemají potvrzení, že jsou proti nákaze imunní
nebo se nemohou očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

