Mateřská škola Lány, příspěvková organizace, okres Kladno
Školní 373, 270 61 Lány
IČO: 71 00 20 22 tel.: 313 50 20 31 e-mail: ms.lany@quick.cz

Informace k organizaci a průběhu zápisu
1. Organizace zápisu
1.1 Termín zápisu
Zápis do mateřské školy se koná v souladu s § 34 zákona č. 561/2005 Sb., školský zákon, v době
od 2. května do 16. května kalendářního roku. Termín v MŠ Lány 6. 5 a 7. 5. 2019
1.2 Místo zápisu:
Zápis se koná v Mateřské škole Lány, Školní 373, třída Sovičky.
1.3 Údaje a doklady stanovené pro přijetí dítěte do mateřské školy:
-

rodný list dítěte
průkaz totožnosti zákonného zástupce, popř. doklad o zmocnění zastupovat dítě v přijímacím
řízení v případě osob, které osobně pečují o dítě v pěstounské péči
- doporučení školského poradenského zařízení (v případě dítěte se speciálními vzdělávacími
potřebami)
- doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou
kontraindikaci (v případě nepodrobení se očkování)
Nevyplňuje se na žádosti o přijetí dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné.
-

Dítě se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním (popř. splnilo podmínku nezbytného
očkovacího statusu pro přijetí k předškolnímu vzdělávání v rozsahu nejméně jedné dávky
očkovací látky proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám a dále v případě očkování
hexavakcínou bylo dítě očkováno ve schématu minimálně 2+1 dávka).

1.4 Povinné předškolní vzdělávání
Od počátku školního roku, kdy dítě dosáhne 5 roku věku je předškolní vzdělávání povinné a zákonný
zástupce je povinen přihlásit dítě k předškolnímu vzdělávání.

2. Počet dětí, které je možné přijmout
Celková kapacita mateřské školy je 100 dětí. Ve školním roce 2019/2020 je otevřeno pět tříd.
Počet volných míst od září 2019 je v současné době 35. Přesný počet přijatých dětí záleží na počtu dětí
s odkladem školní docházky a počtu dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními třetího až pátého
stupně, popřípadě dětí dle §16 odst. 9, bude počet přijímaných dětí snížen v souladu s právními
předpisy.

3. Kritéria pro přijímání dětí
viz příloha
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4. Průběh zápisu
Zákonný zástupce dítěte požádá o zápis dítěte k předškolnímu vzdělávání.
V den zápisu vyplní Zápisní lístek s žádostí o přijetí, čestné prohlášení. Obdrží tiskopis o přidělení
registračního čísla a evidenční list dítěte, který musí nechat potvrdit u lékaře a vrátit na MŠ do 20
května 2019.
Zápisní lístek s žádostí, evidenční list, čestné prohlášení si můžete stáhnout z webových stránek
školy nebo je obdržíte ve dnech zápisu přímo v mateřské škole.
Při podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání uvede zákonný zástupce dle zákona č. 500/2004
Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, náležitosti uvedené v § 37 odst. 2, kterými jsou:
- jméno a příjmení žadatele (dítěte),
- datum narození,
- místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování (v případě cizince místo pobytu
dítěte),
- označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní mateřskou školu),
- jméno a příjmení zákonného zástupce či jiné oprávněné osoby,
- datum narození zákonného zástupce,
- místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování.
Doplňující informace:
- telefonní spojení na zákonné zástupce či e-mailovou adresu,
- dítě je nebo není se speciálními vzdělávacími potřebami
Doporučujeme se seznámit před zápisem dítěte do MŠ se zaměřením školy, školním řádem a
kritérii pro přijetí.
V průběhu zápisu provedeme rodiče i děti celou budovou mateřské školy. Děti si mohou pohrát
ve třídě Soviček. Rodiče mají možnost se zeptat na jakoukoli otázku k provozu a organizaci
vzdělávání v mateřské škole.

5. Přijímání dětí, které se nepodrobily pravidelnému očkování
Mateřské školy mohou přijmout i dítě, které se nepodrobilo pravidelnému očkování, ani nemá doklad,
že je proti nákaze imunní či se nemůže očkování podrobit z důvodů trvalé kontraindikace jen v
případě, že patří do skupiny dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné. Počínaje dnem 1. 9. 2017
je předškolní vzdělávání povinné pro dítě, které před datem 1. 9. 2017 dosáhlo pěti let a více a dosud
nezahájilo povinnou školní docházku.
Ostatní děti, pro které není předškolní vzdělávání povinné, tedy musí být před přijetím do mateřské
školy nadále očkovány v rozsahu, jak vyplývá z § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví ve spojení
s § 46 téhož zákona a vyhlášky o očkování proti infekčním nemocem, pokud nemají potvrzení, že jsou
proti nákaze imunní nebo se nemohou očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

5. Přijímání dětí, cizinců
Občané třetích zemí jsou povinni doložit oprávnění k pobytu na území České republiky, ve smyslu
ustanovení § 20 odst. 2 písm. d) školského zákona.
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6. Správní řízení ve věci přijetí/nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
V souladu s §36, odst. 3 zákona č.500/2004 Sb. Správní řád ve znění pozdějších předpisů,
je zákonnému zástupci umožněno seznámit se s podklady pro vydání rozhodnutí ve věci přijetí či
nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v roce 2019/2020.
středa
15. 5. 2019 od 10.00 do 16.00 hodin
nebo dle telefonické domluvy
Po obdržení a zaevidování žádosti k předškolnímu vzdělávání a vyjádření pediatra vydá ředitelka
školy do 30 dnů od zápisu dítěte rozhodnutí o přijetí (nepřijetí) dítěte k předškolnímu vzdělávání a
stanový den nástupu a způsob docházky dítěte.

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznámí zveřejněním seznamu
uchazečů pod přiděleným registračním číslem na vstupních dveřích školy a na webových stránkách
školy www.ms.lanycz v sekci aktuality. Tato rozhodnutí jsou považována za oznámená. O přijetí
Vašeho dítěte bude v souladu s § 67odst. 2 zákona 500/2004., správní řádu vyhotoveno písemné
rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole. Na vyžádání zákonného zástupce lze
pořídit kopii rozhodnutí.
Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání bude předáno osobně dne 29. 5. 2019 Nebo zasláno na
doručovací adresu v přihlášce dítěte. Při záporném rozhodnutí ředitelky školy se mohou zákonní
zástupci proti tomuto rozhodnutí odvolat. Odvolání se podává u ředitelky školy a ta ho podstoupí
k rozhodnutí Krajskému úřadu Středočeského kraje.
V individuálních případech mohou zákonní zástupci podat žádost o přijetí dítěte k předškolnímu
vzdělávání nejen výše zmiňovaným způsobem, ale i v průběhu školního roku. Na základě této žádosti
může být dítě přijato jen v případě, že to umožnuje kapacita mateřské školy.
K předškolnímu vzdělávání je přijato tolik dětí kolik umožnuje kapacita mateřské školy.
Při rozhodování ředitelka postupuje dle platných kritérií k přijímání dětí do MŠ Lány.
Bližší informace na telefonním čísle 602 210 410

V Lánech dne 1. 3. 2019

