Základní škola a Mateřská škola Opava-Vávrovice – příspěvková organizace

INFORMACE K DODATEČNÉMU
PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
na uvolněné místo ve školním roce 2019/2020
Právní úprava předškolního vzdělávání je stanovena zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou
MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.
Základní informace pro rodiče:
•

•

•
•
•

V mateřské škole v termínu stanoveném ředitelem odevzdá přihlášku (žádost),
předloží svůj platný průkaz totožnosti, rodný list dítěte a pokud není místo trvalého
pobytu dítěte shodné s trvalým pobytem rodičů, předloží potvrzení o trvalém pobytu
dítěte.
Podmínkou přijetí je, aby se přihlašované dítě podrobilo stanoveným pravidelným
očkováním a mělo doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování
podrobit pro trvalou kontraindikaci (§ 50 zákona č.258/2000Sb., o ochraně veřejného
zdraví).
Další podmínky pro přijetí stanovuje ředitel mateřské školy v kritériích.
MŠ zveřejňuje kritéria pro přijímání dětí do MŠ obvyklým způsobem, tj, vyvěšením
v MŠ, umístěním na webových stránkách MŠ od 27. 8. 2019
Na přijetí dítěte do MŠ není právní nárok, k předškolnímu vzdělávání se
přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky.

Podrobné informace k průběhu přijímacího řízení - jak postupovat:
1. Zákonný zástupce dítěte si stáhne přihlášku z webu mateřské školy. Osobní návštěva
zákonného zástupce dítěte před přijímacím řízením není nutná.
2. Řádně vyplněné dokumenty včetně lékařského potvrzení (v případě první žádosti),
podepsané zákonným zástupcem dítěte, odevzdá zákonný zástupce do mateřské školy
ve stanoveném termínu, tj. 9. 9. 2019 v čase od 7.30 do 8.30 nebo od 14:00 do
16:00 hod téhož dne.
3. V mateřské škole zákonní zástupci dítěte obdrží:
- potvrzení o účasti na zápisu s přiděleným registračním číslem
4. Zveřejnění konečných výsledků přijímacího řízení je stanoveno na den
13. 9. 2019. Zveřejňuje se pouze registrační číslo přijatého dítěte.
5. Zákonní zástupci nepřijatých dětí obdrží rozhodnutí o nepřijetí.
V Opavě-Vávrovicích dne 26. 8. 2019

Mgr. Pavel Gregor, ředitel školy

