Základní škola a mateřská škola Šumavské Hoštice

Zápis a přijímání dětí do mateřské školy
pro školní rok 2019/2020
Ředitelka mateřské školy po dohodě se zřizovatelem (Obec Šumavské Hoštice) stanovila v souladu
s § 34 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání, v platném znění, termín pro podávání žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání dětí od
školního roku 2019/2020, tedy od 1. 9. 2019 takto:

dne 7. 5. 2019
od 15 do 16 hodin v budově mateřské školy
Rodič (zákonný zástupce) dítěte podává žádost na předepsaném tiskopise, který si vyzvedne v MŠ buď
dříve, nebo v den, kdy žádost bude podávat.
Žádosti se budou přijímat v mateřské škole osobně v určeném termínu. Rodič (zákonný zástupce) při
podání žádosti prokazuje svou totožnost platným občanským průkazem.
O přijetí k předškolnímu vzdělávání rozhodne ředitelka mateřské školy a do 3 dnů od data ukončení
přijímání žádostí, zveřejní seznam přijatých dětí pod přiděleným registračním číslem na vývěsce
v prostorách školy a na webových stránkách školy. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí,
kterými se vyhovuje žádostem o vzdělávání, za oznámená. Rodičům nepřijatých dětí bude zasláno
písemné rozhodnutí o nepřijetí poštou v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném
znění.
Povinné předškolní vzdělávání (dítě starší 5 let)
Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním
roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte.
Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává v mateřské škole zřízené obcí nebo
svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž má dítě místo trvalého pobytu, v případě cizince
místo pobytu (dále jen "spádová mateřská škola"), pokud zákonný zástupce nezvolí pro dítě jinou
mateřskou školu zapsanou v rejstříku škol a školských zařízení nebo jiný způsob povinného
předškolního vzdělávání. Tzn., že dítě ze školského obvodu spádové mateřské školy má při přijímání
přednost před dítětem z jiného školského obvodu.
Pro děti, které dosáhnou do 31. srpna 2018 pěti let, je předškolní vzdělávání od 1. září 2018 povinné.
Tato povinnost se vztahuje:
- na státní občany České republiky, kteří pobývají na území České republiky déle než 90 dnů,
- a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají
déle než 90 dnů,
- na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně
po dobu delší než 90 dnů,
- na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.
Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.
Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech:
- 4 souvislé hodiny denně,
- ředitel školy stanoví ve školním řádu začátek povinné doby mezi 7. a 9. hodinou.
Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech školních prázdnin (tak jako u základních
a středních škol). Jarní prázdniny se určují podle sídla mateřské školy, v souladu s organizací školního
roku.

