Základní škola a Mateřská škola Branky, okres Vsetín, příspěvková organizace
zve všechny rodiče i širokou veřejnost na

Zápis dětí do mateřské školy na školní rok 2019/2020 se uskuteční
v pátek 3.

5. 2019 od 10:00 do 16:00

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ se taktéž koná v pátek 3.
v dopoledních hodinách od 9:00

5. 2019

do 11:00 hod.

a v odpoledních hodinách od 13:00

do 16:00 hod.

K zápisu si rodiče přinesou originál rodného listu dítěte a svůj občanský
průkaz.

Tiskopisy nutné k přihlášení dětí do MŠ si vyzvedněte v mateřské škole od
23. 4. 2019!
Vyplněné tiskopisy včetně lékařského potvrzení předložíte u zápisu!

Podmínky přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání


Zápis dětí do mateřské školy proběhne 3. 5. 2019. Zápisem mohou projít všechny děti narozené
od 31. 8. 2017.



Předškolní vzdělávání spočívá především ve vzdělávací činnosti. Dítě přijaté k předškolnímu
vzdělávání musí tedy od počátku být připraveno plnit požadavky stanovené rámcovým
vzdělávacím programem a školním vzdělávacím programem mateřské školy. Mělo by tedy
zvládnout základní společenské a osobní návyky – samostatně chodit, umět držet lžíci a jíst se
lžící, pít z hrnečku nebo sklenice, používat WC, nenosit pleny, nepoužívat dudlík, umět se
vysmrkat, umýt se, samostatně se oblékat a obouvat, komunikovat s dospělou osobou.



Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na děti narozené do 31. 8. 2014 (tedy od pětiletých
až po děti s odkladem školní docházky včetně).



Do mateřské školy mohou být přijaty pouze děti, které se podrobily stanoveným pravidelným
očkováním, které mají doklad, že jsou proti nákaze imunní nebo se nemohou očkování podrobit
pro trvalou kontraindikaci (§ 50 zákona č. 258/2000 Sb.), s výjimkou povinného předškolního
vzdělávání.



Dne 12. 5. 2019 bude rozhodnutí o přijetí vyvěšeno u vchodových dveří školní budovy pod
registračním číslem, které zákonní zástupci dětí obdrží při zápise do MŠ po dobu 15 dní.



Dne 12. 5. 2019 bude rozhodnutí uveřejněno na webových stránkách školy.



Rozhodnutí nabývá právní moci po 15 dnech, od zveřejnění přijetí tzn., že 12 .5. 2019 bude
vydáno rozhodnutí o přijetí a 27. 5. 2019 nabude rozhodnutí právní moci.



Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí nebude doručováno v písemné podobě, je možné si jej
vyzvednout na požádání v MŠ.



Školní rok 2019/2020 pro nově přijaté děti začíná 2. 9. 2019 /den nástupu na žádosti o přijetí.

Kritéria k přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání


Dítě, které v období od 1. září do 31. srpna následujícího kalendářního roku dovrší
6 let nebo dítěti, kterému byl povolen odklad školní docházky



Trvalý pobyt, bydliště dítěte



Věk dítěte

