ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
Vzhledem k vyhlášeným krizovým opatřením a na základě metodického doporučení MŠMT se bude
Zápis dětí do mateřské školy konat v období stanoveném školským zákonem.

Vedení školy bude přijímat žádosti o přijetí do mateřské školy
od 2. května 2021 do 16. května 2021.
Způsob podání žádosti:
Žádost včetně povinné dokumentace ze školského poradenského zařízení, která je nezbytná k přijetí
dítěte + kopie rodného listu a potvrzení o očkování dítěte (není povinné pro děti, které budou plnit
povinnou předškolní docházku) mohou zákonní zástupci doručit následujícími způsoby:





do datové schránky školy (zamfc63),
e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce (zslipnik@zslipnik.cz),
poštou (rozhodující je datum podání na poštu)
osobním podáním ve škole – do schránky ve vestibulu školy případně po předchozí telefonické
domluvě (tel. 581 773 766, 733 171 806)

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ do mateřské školy:

Pokud počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání překročí stanovený počet do výše kapacity
MŠ (tj. 10 dětí), bude ředitelka školy rozhodovat podle Kritérií pro přijetí v tomto pořadí:
1. Děti, kterým byl povolen odklad školní docházky
2. Děti, které mají 5 let k 31. 8. 2021 (od 1. 9. 2021 do 31. 8. 2022 budou mít 6 let) – tj. děti,
pro které je předškolní docházka povinná
3. Děti, které mají 4 roky k 31. 8. 2021 (od 1. 9. 2021 do 31. 8. 2022 budou mít 5 let)
4. Děti, které mají 3 roky k 31. 8. 2021 (od 1. 9. 2021 do 31. 8. 2022 budou mít 4 let)
Od 1. 9. 2017 je předškolní vzdělávání povinné (dle § 34 a odst. 1 školského zákona) pro děti v
předškolním ročníku. Povinné předškolní vzdělávání trvá od počátku školního roku, který následuje po
dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky.
Dle nově platné legislativy mají děti tříleté, čtyřleté a pětileté přednost v přijetí v tzv. spádových
mateřských školách. Spádovou mateřskou školou je škola zřízená obcí nebo svazkem obcí ve
školském obvodu, v němž má dítě místo trvalého pobytu.
Naše mateřská škola není spádovou školou. V případě přijetí dítěte do naší mateřské školy bude
ředitelka školy tuto skutečnost následně hlásit řediteli školy, která je pro dítě spádovou školou.
O přijetí Vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů vyhotoveno písemné rozhodnutí. Nejdéle do 30 dnů od zahájení správního řízení
obdrží zákonný zástupce osobně nebo poštou do vlastních rukou Rozhodnutí ředitelky školy o přijetí
či nepřijetí dítěte do mateřské školy.
Mgr. Miluše Juráňová, ředitelka školy
Lipník nad Bečvou 9. března 2021

podepsal
Mgr. Miluše Digitálně
Mgr. Miluše Juráňová
2021.03.09
Juráňová Datum:
09:53:08 +01'00'

