MATEŘSKÁ ŠKOLA STARÝ MATEŘOV, OKRES
PARDUBICE
STARÝ MATEŘOV 117, 530 02 PARDUBICE 2
IČ 71008101, tel. 466 971 030, e-mail: skolka.materov@seznam.cz , www.starymaterov.cz

Ve Starém Mateřově 06.04.2020

Zápis do MŠ Starý Mateřov, okres Pardubice na školní rok
2020/2021
Právní úprava předškolního vzdělávání je stanovena zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou MŠMT
č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.
Zápis dětí na školní rok 2020/2021 proběhne dne 04. května 2020 od 8:00 do 15.00 hodin
v Mateřské škole Starý Mateřov, okres Pardubice.
Pokyny pro zápis
Zákonní zástupci budou své děti přihlašovat k zápisu do mateřské školy na školní rok
2020/2021 na základě žádosti dostupné na webu obce Starý Mateřov
http://www.starymaterov.cz/menu/skolka/.

Podání žádosti
Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost
o přijetí k předškolnímu vzdělávání učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v
elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:
1. osobní podání: v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je nezbytné
organizovat příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a k vyššímu pohybu osob v
prostorách školy.
Zákonní zástupci v případě osobního podání využijí registračního systému na webu obce
http://www.starymaterov.cz/menu/skolka/, kde bude funkční odkaz na registraci od 22.04.2020.
2. do datové schránky školy: qgq9vnq
3. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!):
skolka.materov@seznam.cz
4. poštou (! nelze zajistit včasné doručení do MŠ v termín konání zápisu, ztráta apod.)

Povinné přílohy k žádosti
• rodný list dítěte (kopie rodného listu, nemusí být úředně ověřena)
• doložení řádného očkování dítěte - kopie očkovacího průkazu + záznam lékaře o
očkování (není vyžadováno u dětí, které do 31.8.2020 dosáhnou 5-ti let);
• čestné prohlášení zákonného zástupce o očkování - vzorový formulář dostupný
http://www.starymaterov.cz/menu/skolka
V případě, že již máte potvrzenou přihlášku od lékaře, není třeba přikládat k přihlášce čestné
prohlášení ani očkovací průkaz.
V případě osobního podání žádosti vezměte s sebou očkovací průkaz dítěte, rodný list dítěte,
kopie budou pořízeny v mateřské škole.
Podáním žádosti je zahájeno správní řízení.
V MŠ zákonní zástupci dítěte obdrží:
-přidělené registrační číslo (v případě, že bude žádost podána jiným způsobem než osobně, bude
registrační číslo zasláno e-mailem zákonnému zástupci)
-informaci o možnosti nahlédnutí do spisu a vyjádření se k podkladům
-tiskopis pro zpětvzetí žádosti
Výsledky řízení jsou oznámeny zákonným zástupcům formou zveřejnění seznamu
uchazečů pod přiděleným registračním číslem při podání žádosti, a to na webu obce Starý
Mateřov http://www.starymaterov.cz/menu/skolka/ a na veřejně přístupném místě v objektu
mateřské školy po dobu 15 dnů ode dne vyvěšení.
KRITÉRIA PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ:
Do mateřské školy jejíž činnost vykonává Mateřská škola Starý Mateřov, okres Pardubice,
budou přednostně přijímány:
1. děti s trvalým pobytem v obci Starý Mateřov, podle věku od nejstarších po nejmladší.
Tabulka č. 1: Kritéria pro přijímací řízení 2020/2020
KRITÉRIUM

Trvalý pobyt
dítěte*

Věk dítěte

BODY

trvalý pobyt dítěte v obci Starý Mateřov

10

předškolák 6letý (6 let do 31.08.2020)

6

předškolák 5letý (5 let do 31.08.2020)

5

dítě 4leté (4 roky do 31.08.2020)

4

dítě 3leté (3 roky do 31.08.2020)

3

dítě 2leté (2 roky do 31.08.2020)

0

*Upřednostnění se týká též dětí občanů Evropské unie či občanů třetích zemí, kteří mají hlášeno místo pobytu
na území obce. Občané třetích zemí jsou povinni doložit oprávnění k pobytu na území České republiky ve smyslu
ustanovení § 20 odst. 2 písm. d) školského zákona.

Přednostně bude přijato dítě s vyšším celkovým hodnocením. V případě shodnosti bodů i data
narození dítěte, rozhodne o přijetí los za přítomnosti zástupce zřizovatele školy. O přijetí
nerozhoduje datum podání ani pořadí podané přihlášky.
V případě, že již máte potvrzenou přihlášku od lékaře, není třeba přikládat k přihlášce
čestné prohlášení ani očkovací průkaz.
Formuláře

(žádost

a

čestné

prohlášení

naleznete

na

webových

obce

http://www.starymaterov.cz/menu/skolka/ ), případně si je můžete vyzvednout v ředitelně MŠ po

předchozí domluvě e-mailem: skolka.materov@seznam.cz nebo na obci Starý Mateřov.

Pořadí došlých přihlášek nemá vliv na přijetí či nepřijetí dítěte.

Na školní rok 2020/2021 jsou v mateřské škole volná 3 místa.

V případě přijetí dítěte s přiznaným podpůrným opatřením třetího až pátého stupně se
počet přijímaných dětí bude snižovat.

Monika Morávková
ředitelka mateřské školy

