Mateřská škola speciální, Ústí nad Labem, Štefánikova 761, příspěvková organizace

ZÁPIS DĚTÍ
na školní rok 2018/2019 se koná

15. 05. 2018

(úterý)

od 8.30 – do 12.00 hodin
K zápisu dítěte do mateřské školy je třeba:
1. Doporučení školského poradenského zařízení (SPC, PPP)
2. Zpráva(y) od odborného(ných) lékaře(ů) – originál i kopie
3. Rodný list dítěte, očkovací průkaz dítěte, kartičku pojištěnce – originál k nahlédnutí
4. Občanský průkaz zákonného zástupce dítěte – k nahlédnutí
5. Pravomocný rozsudek o svěření dítěte do péče (je-li třeba) – originál k nahlédnutí

K zápisu přijďte i s Vaším dítětem
Při zápisu obdržíte informace o přijetí, o mateřské škole a seznámíme se s tím, co bude Vaše dítě
potřebovat.
Při rozhodování o přijetí dítěte do mateřské školy se ředitelka školy řídí: - správním řádem
- kritérii pro přijetí

Kritéria pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání:
- doporučení: z ŠPZ (školského poradenského zařízení)
SPC (speciální pedagogické centrum) nebo
PPP (pedagogicko – psychologická poradna)

- věk zpravidla od 3 let (nejdříve však pro děti od 2 let) – do 6, popř. 7 let
přednostně budou přijaty děti,
- děti před nástupem do ZŠ (předškolního věku)
- děti s odkladem školní docházky
- které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně třetího roku věku,
pomocná kritéria:
- děti, které se podrobily pravidelnému očkování dle zákona § 50 zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
- spádová oblast Ústí nad Labem
- dosavadní umístění dítěte v jiné mateřské škole
- sourozenec dítěte již do MŠ docházejícího, splňující základní kritéria
- ve výjimečných případech může být přihlédnuto ke skutečnostem hodných zvláštního zřetele
(např. mimořádná situace rodiny s přihlédnutím k sociálním aspektům, zdravotní situaci v rodině apod.)

Při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole bude ředitelka MŠ brát
v úvahu důležitost jednotlivých kritérií a může přihlédnout k pomocným kritériím a ke skutečnostem hodným
zvláštního zřetele.

S účinností od 1. 1. 2017 je předškolní vzdělávání od počátku školního roku, který následuje po dni,
kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky, povinné.

