Informace zákonným zástupcům dětí o zápisu k předškolnímu vzdělávání v MŠ Dr. E. Beneše
1. Počet míst pro školní rok 2019/2020

Cca 50
2. Kritéria pro přijetí dítěte




Děti ze spádové oblasti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky
povinně a individuální vzdělávání (§ 34 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon)
Věk dítěte, zpravidla od 3 do 6 let,(vřazování od nejstaršího k nejmladšímu)
(§ 34 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon)
Řádné očkování podle očkovacího kalendáře u dětí, pro které není předškolní
vzdělávání povinné (§ 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví)

Zákonní zástupci děti v posledním povinném ročníku předškolního vzdělávání, kteří chtějí své
dítě vzdělávat individuálně, přijdou k zápisu, u kterého tuto skutečnost oznámí spádové
mateřské škole. Pokud si u zápisu nebudou jisti, mají možnost tak učinit do 31. května 2019.
Doporučujeme zákonným zástupcům dětí s potřebou nějakých podpůrných opatření (např.
dietního stravování nebo asistent pedagoga apod.), aby na tyto skutečnost upozornili vedení
mateřské školy u zápisu.
3. Přihlašování se k zápisu
Od 29. 4. 2019 bude na webových stránkách mateřské školy k dispozici časový rozvrh
zápisu, ve kterém si rodiče vyberou den, hodinu a minutu, kdy se chtějí k zápisu
dostavit a do příslušné kolonky napíší jméno svého dítěte.
4. Správní rozhodování o přijetí či nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
Rozhodnutí o přijetí dítěte bude, podle § 183, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, uveřejněno v seznamu
uchazečů, který bude vyvěšen na dobu 15ti dnů na webových stránkách mateřské školy
www.msbenese.cz a na vchodových dveřích každé budovy MŠ. Každý z uchazečů bude
mít své jednací číslo. Zveřejněním seznamu budou rozhodnutí, kterým se vyhoví
žádosti o přijetí ke vzdělávání, oznámená.
Všem zákonným zástupcům dětí, kteří o to projeví zájem, bude, podle § 36 odst. 3
zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, umožněno dne 23. května 2019 v době od 08,00
do 14,00 hodin v ředitelně MŠ na adrese Dr. E. Beneše 694, nahlédnout do spisu.
Zákonní zástupci nepřijatých dětí budou telefonicky pozváni k osobnímu projednání a
k nahlédnutí do spisu, viz § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád.
Tím jím bude umožněno vyjádřit se k podkladům rozhodnutí o nepřijetí dítěte
k předškolnímu vzdělávání.

Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude zákonným zástupcům
dítěte zasláno doporučeným dopisem, datovými schránkami nebo předáno osobně.

5. Termín pro oznámení rozhodnutí
10. červen 2019
6. Možnosti odvolání
do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí prostřednictvím mateřské školy

7. Zápis k předškolnímu vzdělávání do MŠ E. Beneše
Zápis bude probíhat 9. 5. od 08,00 do 16,00 a 10. 5. 2019 vždy od 08,00 do 12,00 v
hlavní budově Dr. E. Beneše, v ředitelně (vchod z pravé boční strany budovy). K zápisu
je velmi vhodné přijít s dítětem a přinést:
a) Vyplněnou přihlášku k předškolnímu vzdělávání potvrzenou lékařem a podepsanou
oběma zákonnými zástupci
b) Rodný list dítěte
c) Doklad o totožnosti zákonného zástupce
d) Doklad o trvalém pobytu dítěte pokud je odlišný od trvalého pobytu zákonného
zástupce
8. Postup při sestavování seznamu přihlášených dětí
7.1. Na prvních místech budou povinně vzdělávaní předškoláci a děti s již uloženým
odkladem školní docházky (oboje ze spádových oblastí).
7.2. Dále budou sestupně řazeny kralupské děti od nejstaršího k nejmladšímu
7.3. Na konci seznamu budou zařazeni děti nepředškolního věku a ty, které nemají
odklad školní docházky s trvalým bydlištěm mimo Kralupy nad Vltavou, opět v pořadí
od nejstaršího k nejmladšímu.
V Kralupech nad Vltavou dne 8. 4. 2019

Mgr. Pavla Kicková
ředitelka

