Mateřská škola, Trboušany, okres Brno venkov, příspěvková organizace

Zápis do mateřské školy
Proběhne ve čtvrtek 6.5.2021 od 10.00 do 12.00 hodin v mateřské škole
bez osobní přítomnosti dětí (při čekání u budovy, dodržujte potřebné rozestupy,
všichni rodiče budou vybaveni ochrannými pomůckami)
Přineste s sebou rodný list dítěte a OP zákonného zástupce, popř. vyplněnou Žádost o
přijetí staženou z webu školy. Žádost můžete získat i přímo u zápisu do mateřské školy.

Odevzdání vyplněných přihlášek do 12.5. 2021
a) datovou schránkou
b) e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem
c) poštou ( rozhodující je datum podání na poště)
d) osobním podáním ve škole ( dodržet protiepidemiologická opatření )
e) vložit do schránky školy
Informace o přijetí x nepřijetí - 14. 5. 2021 (telefonicky, e-mailem, osobním předáním
rozhodnutí)

Informace k přílohám žádosti:
• Kopie rodného listu ( přiložit nebo odeslat e-mailem- musí být součástí spisu)
• Doložení řádného očkování dítěte. Potvrzuje praktický lékař.
Podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví
splnění povinnosti podrobit se pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti
nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Tato povinnost se
netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.
Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti ,které dosáhnou k 31.8.2021 pěti let.
Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání též zvolit individuální
vzdělávání dle §34b školského zákona. Dítě si pak vzdělává doma sám. Je však povinen
přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Oznámení o individuálním vzdělávání
dítěte předá zákonný zástupce řediteli školy zároveň s žádostí o přijetí k předškolnímu
vzdělávání nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, tedy do 31.5.2021

Kritéria pro stanovení pořadí přijetí dětí do mateřské školy
• trvalý pobyt dítěte v obci Trboušany
• sourozenec v MŠ
• věková skupina :
Povinné předškolní vzdělávání
Ročník 2017
Ročník 2018

k 31.8.2021 věku 5 let
k 31.8.2021 dovrší 4 roků
k 31.8.2021 dovrší 3 let

4 body
3 body

15 bodů
10 bodů
5 bodů

V případě rovnosti bodů se děti řadí podle věku od nejstaršího po nejmladší.
O přijetí dítěte nerozhoduje datum ani pořadí podané žádosti.

V Trboušanech dne: 9.3.2021

Alena Veselá- ředitelka školy

