Zápis dětí do MŠ BÍLOV
pro školní rok 2020/2021
Základní ustanovení:
Ředitelka Mateřské školy Bílov, příspěvkové organizace v souladu ustanovením § 34 odst. 2
zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), v platném znění vyhlašuje zápis do MŠ Bílov pro školní rok
2020/2021

Termín zápisu:

Pondělí 4. května 2020
Mateřská škola Bílov
9:00 - 11:30 hod.
JAK PŘIHLÁSIT DÍTĚ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO 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.

Základní informace a pokyny pro rodiče
1.Zákonní zástupci si k zápisu přinesou:
•

1.rodný list dítěte k ověření data narození

• 2.občanský průkaz k doložení trvalého bydliště dítěte
•

u zápisu odevzdají vyplněnou:

•

1. Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

•

2.Zápisní list

•

3.Vyjádření lékaře

•

Formuláře si vyzvedněte v MŠ, nebo si je stáhněte na
www.bilov.cz/materska-skola/zápis)

•

Dokumenty řádně vyplněné a podepsané, včetně originálu
lékařského potvrzení, odevzdá zákonný zástupce do mateřské školy

ve stanoveném termínu zápisu. Podáním žádosti je zahájeno
správní řízení.
2. Podmínkou přijetí dítěte je, aby se přihlašované dítě podrobilo
stanoveným pravidelným očkováním a mělo doklad, že je imunní proti
nákaze, nebo že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci
(§ 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví). Toto
neplatí pro děti s povinnou školní docházkou.


Další podmínky pro přijetí stanovuje ředitelka mateřské školy
v kritériích viz. webové stránky obce Bílov.

3.V MŠ zákonní zástupci obdrží:
• Potvrzení o účasti na zápisu s registračním číslem v MŠ
• Informaci o možnosti nahlédnutí do spisu a vyjádření se
k podkladům rozhodnutí 11.05.2020, v čase od 10:00 do 11:00
hodin v kanceláři ředitelky MŠ.
4. Termín zveřejnění výsledků zápisu je 18.05.2020. Na webu obce a na
dveřích u vchodu do mateřské školy se zveřejňují registrační čísla
přijatých dětí.
Předškolní vzdělávání se organizuje zpravidla pro děti od tří do šesti let,
nejdříve však pro děti od dvou let. Od počátku školního roku, který
následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení
povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné, není-li
dále stanoveno jinak.
V Bílově 19.3.2020

Mgr. Věra Heiníková, ředitelka MŠ Bílov

