
Zápis dětí do MŠ pro školní rok 2018-2019

Místo a termín

Ve čtvrtek 3. května 2018 od 1,0.00 do 11.30 hodin
nloběhne zápis dětí do mateřské školy k předškolnímuvzděIávání pro následující školní rok u ředitelky
ZS a MS.
Žádostt o přijetí do konkrétní mateřské školy podávají pouze zákonní zástupci dětí, které nejsou do této
mateřské školy dosud přijaty.(Žddost si můžete vyzvetlnout v MŠ nebo stáhnout z našich webových
st r ún e k http : //s ko la. ziv o tic e un i. cz - úřední deska)

V souladu s ustanovením odst. 4 § 34 zákana č. 56112004 Sb.o o předškolním, zálďadním, středním,
ryšším odborném a jiném vzdélávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, se přednostně
přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Pro tyto děti je vzdělávání
v mateřské škole povinné. Dále se přednostně přijímají děti, které nejpozději před 1. 9. 2018
dosáhnou čtyř let věku. Pokud po přijetí všech výše uvedených dětí zůstanou v mateřské škole volná
místa, mohou být přijaty další přihlášené děti, a to podle pořadí určeného ředitelkou Školy na
základě jí stanovených kritérií přijímacího ílzení
Předškolní zařízení mohou přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má
doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.
§ 50 zákonač.25812000 Sb. o ochraně veřejného zdraví

kupacita naší mateřské školv ie 28 dětí.

Zahájeníílzení
Na rozhodování ředitelky školy o přijímání dětí do předškolního zaŤízení podle § 34 školského zákona se

vztahuje správní íád (viz § 165 odst. 2 písm, b) školského zákona), neboť se zde zak|ádá právo
(navštěvovat mateřskou školu) jmenovitě určené osobě (dítěti zastoupeném zákonným zástupcem) podle
§ 9 správního řádu.
Řízení o přijetí dítěte k předškolnímuvzděláváníIze zahájitpolJze na žádost účastníka řízení (§ aa a)

následuj ící správního řádu).
Zákonný zástupce dítěte musí tedy podat žádost o přijetí k předškolnímuvzdělávlní,
Tuto žádost podává písemně.
Při podání žádosti je zákonný zástupce povinen předložit navýzvu oprávněné úřední osoby prŮkaz
totožnosti (§ 36 odst. 4 správního řádu).

O přijetí rozhodne ZŠ a MŠ Životice u Nového Jičína svým ředitelem ve správním iízení. Podle novely
školského zákona č. 56l/2004 Sb., rozhodnutí o přijetí již nebude automaticky zasíláno, ale bude
oznámeno tímto způsobem:

- zveřejněním seznamu přijatých i nepřijatých dětí na přístupném mistě u vchodu do školy a na
webových stránkách

Seznam bude zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů.

O přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání se rozhoduje poďle posouzení předem stanovených kritérií
MS.

k zápisu do mateřské školv s sebou přiveďte své dítě (bude nřítomna i učitelka Mš). vezměte si
s sebou občanskÝ průkaz. rodnÝ list dítěte. wplněnou a lékařem potvrzenou žádost o přiietí do Ms.
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