PODMÍNKY PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
V MŠ MOKRÉ LAZCE,
příspěvková organizace, šk rok 2018 /2019
1) Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od tří let do šesti let nejdříve
však pro děti od 2 let, (§34,odst.1 zákona č.561/2004).
Dítě mladší 3 let věku lze k předškolnímu vzdělání přijmout pouze při splnění následujících
podmínek:
Dítě se přijímá k předškolnímu vzdělání, jehož cíle jsou vymezeny v §33 zákona č. 561/2004,
z tohoto ustanovení jednoznačně vyplývá, že předškolní vzdělání skutečně spočívá především ve
vzdělávací činnosti, nikoliv v poskytování péče. Dítě mladší 3 let, které by bylo přijato
k předškolnímu vzdělání, musí být od počátku připraveno plnit požadavky stanovené
Rámcovým vzdělávacím programem a Školním vzdělávacím programem dané MŠ, stává se
dítětem MŠ se všemi právy a povinnostmi s tím souvisejícími. Musí zvládnout hygienické
návyky. Ve třídě musí být u tak malého dítěte zajištěna bezpečnost jeho samotného i
bezpečnost všech ostatních dětí.
2) Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do
zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné ! (novela školského
zákona č.178/2016 Sb.)
3) Přednostně se přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, děti, které
ma jí odklad povinné školní docházky a ty, které dosáhnou před začátkem školního roku čtyř let
věku .
4) O přijetí dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitelka školy na základě stanovených kritérií.
5) Ředitelka MŠ může přijmout pouze dítě, které se podrobilo pravidelnému očkování
( potvrzení dětského lékaře bude na "Evidenčním listu dítěte"), nebo má doklad, že je proti nákaze
imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci, ve smyslu ustanovení §50
zákona č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů.
6) Rozhodnutí o přijetí bude vyvěšeno na dveřích MŠ pod registračním číslem dítěte
a uvedeno na webových stránkách MŠ Mokré Lazce nejpozději 9. 6. 2018.
7) Rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno poštou do vlastních rukou zákonných zástupců.
8) Od 19. 5. 2018 do 28. 5. 2018 mohou zákonní zástupci, po domluvě s ředitelkou školy, nahlédnout
do podkladů správního řízení v souladu s § 38 odst. 1 správního řádu. Ve věci nepřijetí dítěte k
předškolnímu vzdělávání se mohou k tomuto vyjádřit před vydáním rozhodnutí ředitelky školy § 36
odst. 3 správního řádu.

V Mokrých Lazcích 1. 3. 2018

Helena Hružíková, ředitelka MŠ

