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Ředitelka Mateřské školy Bílá, okres Frýdek – Místek, příspěvkové organizace
na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání vyhlašuje

ZÁPIS

DĚTÍ

do mateřské školy na školní rok 2022 / 2023
čtvrtek 5. května 2022 od 7.30 – do 14. 00 hod.
Informace o povinném předškolním vzdělávání určené pro zákonné
zástupce dětí
Děti, které do 31. srpna 2022 dosáhnou věku pěti let, mají od 1. září 2022 předškolní
vzdělávání povinné.

Tato povinnost se vztahuje:
- na státní občany České republiky (ČR), kteří pobývají na území ČR déle než 90
dnů,
- na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří pobývají v ČR déle než 90
dnů,
- na jiné cizince oprávněné pobývat v ČR trvale nebo přechodně po dobu delší než
90 dnů,
- na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.
Pokud ještě dítě do mateřské školy nedochází, musí ho zákonný zástupce přihlásit
ve spádové, nebo jím vybrané mateřské škole v termínu zápisu. Nepřihlášení dítěte
nebo zanedbání péče o povinné předškolní vzdělávání je považováno za přestupek.
Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním
postižením.
Náležitosti žádosti jsou: jméno a příjmení žadatele (dítěte), jeho datum narození,
místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování. Zastupuje-li dítě jiná
osoba než jeho zákonný zástupce musí doložit své oprávnění dítě zastupovat.
Zákonný zástupce nemusí dokládat u dětí, pro které je vzdělávání povinné, že se dítě
podrobilo stanoveným pravidelným očkováním.
O přijetí dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitel konkrétní školy ve správním
řízení bezodkladně, nejpozději do 30 dnů nebo do 60 dnů ve složitějších případech.
Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v
pracovních dnech v mateřské škole zapsané v rejstříku škol a školských zařízení,
po dobu 4 souvislých hodin denně. Začátek povinné doby je stanoven ve školním
řádu.
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Jiné možné způsoby plnění povinného předškolního vzdělávání dítěte:
individuální vzdělávání dítěte – oznámí zákonný zástupce písemně v době zápisu
(pokud se bude individuálně vzdělávat po převážnou část, nebo celý školní rok),
uskutečňuje se následně bez docházky dítěte do mateřské školy; informace poskytne
ředitel konkrétní školy. Povinností zákonného zástupce je zajistit účast dítěte u
ověření úrovně osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech dle
Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání v mateřské škole
(nejedná se o zkoušku), rodič pouze obdrží doporučení pro další postup při
vzdělávání.
Dítě může být vzděláváno doma rodičem, jinou osobou, nebo může navštěvovat jiné
zařízení než je mateřská škola.
Povinné předškolní vzdělávání trvá případně i ve školním roce, pro který byl dítěti
povolen odklad povinné školní docházky a je ukončeno až začátkem plnění povinné
školní docházky.
Zápis dětí do mateřských škol se řídí těmito zásadami :
1. K zápisu je nutná řádně vyplněná žádost o přijetí k předškolnímu zdělávání,
doklad s vyjádřením lékaře o řádném očkování dítěte (netýká se dětí, pro
které je vzdělávání povinné) a vyplněná příloha k žádosti o přijetí. OP a rodný
list dítěte (Žádost o přijetí - prosím vytiskněte oboustranně).
2. Spádová mateřská škola musí přijmout přednostně děti ze svého školského
obvodu, pro které je předškolní vzdělávání povinné, nebo mají přednostní právo
přijetí. (do naší MŠ jsou přednostně přijímány děti z obce Bílá a spádové obce
Staré Hamry)
3. Děti přihlášené po termínu zápisu budou umísťovány podle volné kapacity
Na umístění dítěte do mateřské školy, pokud není v posledním roce před
zahájením povinné školní docházky, není právní nárok.
4. Tiskopisy si mohou zák. zástupci vyzvednout v mateřské škole, nebo stáhnout
z webových stránek školy - www.skolkabila.cz
Další informace :
1. V době zápisu pořádá mateřská škola i den otevřených dveří – můžete se
seznámit s prostředím mateřské školy, jejím programem, provozními
záležitostmi, školním řádem a dozvědět se další údaje, které vás o konkrétní
mateřské škole zajímají.
2. Ve výše uvedeném dnu podávají zák. zástupci vyplněnou Žádost o přijetí
k předškolnímu vzdělávání včetně Přílohy k žádosti a Vyjádření lékaře.
3. K ověření údajů uváděných v žádosti může MŠ požadovat předložení rodného
listu dítěte a OP.
4. Pro dobrou adaptaci dítěte je výhodou, pokud před nástupem do MŠ má již
základní návyky v sebeobsluze ( umí jít na WC, umí se najíst, zvládá přiměřeně
oblékání, umí se dorozumět s ostatními).
5. Rodiče dětí, kteří podali žádost k zápisu, budou vyrozuměni do 30 dnů od podání
žádosti o výsledku řízení, nebo do 60 dnů ve složitějších případech.
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6. Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání bude zákonným zástupcům
oznámeno telefonicky, kde se dohodnou s ředitelkou MŠ na osobním převzetí,
nebo zasláním poštou. Nepřijetí dítěte do MŠ vydá ředitelka MŠ v souladu se
správním řádem a ve správní lhůtě je zašle či předá osobně rodičům.
Na školní rok 2022/2023 máme 5 volných míst.
V případě jakýchkoli dotazů můžete volat na 558 690 122

Těšíme se na vás i vaše děti ☺ !
zaměstnanci MŠ Bílá

