Mateřská škola Březová,
okres Zlín, příspěvková organizace

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY BŘEZOVÁ
NA ŠKOLNÍ ROK 2020/2021
Zpracováno v souladu se zákonem č 561/2004 Sb., ve znění zákona č. 472 Sb.,
(školský zákon) a vyhlášky č. 14/2005 Sb., ve znění vyhlášky č. 43/2006 Sb., o
předškolním vzdělávání.
•
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•
•

•

•

•
•

Kapacita MŠ Březová je dle zřizovací listina stanovena na 26 míst.
Pro školní rok 2020/2021 se počítá s cca 9-ti volnými místy.
O přijetí či nepřijetí dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitelka školy.
ZÁPIS NA ŠKOLNÍ ROK 2020/2021 PROBĚHNE BEZ DĚTÍ,
INDIVIDUÁLNĚ S JEDNÍM ZÁKONNÝM ZÁSTUPCEM DÍTĚTE
V PŘEDEM DOMLUVENÉM ČASE V MŠ BŘEZOVÁ DNE 15.5.2020
OD 10.00 – 16.00 HODIN.
Přineste s sebou:
- Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bez potvrzení od lékaře.
- Očkovací průkaz dítěte.
- Rodný list dítěte.
- Občanský průkaz zákonného zástupce dítěte.
Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání si můžete vyzvednout po
předchozí telefonické domluvě v mateřské škole 29.4. a 30.4. 2020 v době
od 10.00 – 16.00 hodin.
Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude oznámeno
29.5.2020 zveřejněním seznamu dětí pod přiděleným registračním číslem
(bude přiděleno u zápisu při přijímání žádostí) na okně mateřské školy
a webových stránkách školy ( www.msbrezova.cz) po dobu 15 dnů.
O přijetí dítěte do MŠ nerozhoduje pořadí podané žádosti.
Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude zákonným
zástupcům dítěte doručeno poštou do vlastních rukou.

Na základě opatření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti
s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatel v souvislosti s koronavirem
a onemocněním COVID-19 proběhne zápis do MŠ bez přítomnosti dětí a za
zvýšených bezpečnostních opatření. Zákonní zástupci dětí si budou vyzvedávat
Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v uvedené termíny po předchozí

telefonické domluvě na tel.: 604 287 049 a stejně tak po předchozím telefonicky
stanoveném čase budou ve výše uvedeném termínu Žádosti odevzdávat.
Zákonný zástupce dítěte, které dosáhne do 31.8.2020 pěti let, má povinnost dítě
přihlásit k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Pro tyto děti je předškolní
vzdělávání podle § 34 odst. 2 školského zákona povinné.
Pokud je počet žadatelů vyšší než počet volných míst v mateřské škole,
postupuje ředitelka školy při posuzování žádostí o přijetí dítěte po dohodě se
zřizovatelem podle těchto stanovených kritérií:

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ DÍTĚTE DO MŠ BŘEZOVÁ PRO
ŠKOLNÍ ROK 2020/2021
KRITÉRIUM

BODY

1. Dosažení věku 5 let k 31.8.2020

8

2. Dosažení věku 4 let k 31.8.2020

4

3. Dosažení věku 3 let k 31.8.2020

3

4. Trvalý pobyt dítěte v obci březová.

8

5. Sourozenec, který se bude v MŠ vzdělávat
ve školním roce 2020/2021.

1

Kritéria pro přijetí dítěte do mateřské školy jsou také zveřejněna na nástěnce
mateřské školy a obdrží je všichni zákonní zástupci dětí, kteří si vyzvednou
Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.
V případě jakýchkoliv dotazů nás kontaktujte na telefonu: 604 287 049.
Bc. Pavlína Dvořáková
ředitelka školy

