Mateřská škola Zvánovice,
příspěvková organizace
Školní 99, 251 65 Zvánovice
tel.: +420 605 939 038

e-mail: mszvanovice@seznam.cz

www.mszvanovice.webnode.cz

Kritéria přijímacího řízení pro doplnění počtu dětí od 1.1.2013
ve školním roce 2012/2013
Do nově zřízené příspěvkové organizace Mateřská škola Zvánovice s datem vzniku 1.1.2013 budou
podle předchozí smlouvy podepsané zřizovatelem přednostně přijaty od 2.1.2013 ty děti, které do
31.12.2012 docházely do detašovaného pracoviště ZŠ a MŠ Ondřejov na adrese Školní 99,
Zvánovice na základě platného přijetí. S účinností k 1.1.2013 byla určena po dohodě se zřizovatelem
ve znění z. 561/2004 §34, odst. 7 níže uvedená kritéria pro přijetí do Mateřské školy Zvánovice, podle
kterých bude přijato na jedno uvolněné místo dítě k předškolnímu vzdělávání během školního roku
2012/2013:
1. věk dítěte
- předškolák (dítě nad 5 let) = 3 body, dítě nad 4 roky věku = 2 body
Předškolní vzdělávání je podle § 34 odst.1 z. 561/2004 Sb. organizováno zpravidla pro
děti ve věku 3-6 let. Podle odst. 4 téhož zákona jsou přednostně přijímány děti v posledním
roce před zahájením povinné školní docházky.
2. místo trvalého pobytu dítěte *
- trvalý pobyt dítěte v obci Zvánovice = 3 body
Upřednostnění se týká též dětí občanů Evropské unie či občanů třetích zemí, kteří mají
hlášeno místo pobytu na území obce. Občané třetích zemí jsou povinni doložit oprávnění k
pobytu na území České republiky ve smyslu ustanovení § 20 odst. 2 písm. d) z. 561/2004 Sb.
Pokud počet přihlášených dětí v bodě 1 a 2 kritérií převýší celkovou stanovenou kapacitu MŠ,
přistoupí se k hodnotícím hlediskům dle individuální situace dítěte, přičemž součet bodů ovlivní pořadí
v rámci doplňujících kritérií:
3. zdravotního stav dítěte

-

u dítěte proběhla povinná očkování, má doporučení pediatra = 1 bod

Předškolní vzdělávání je organizováno pro děti přijaté na základě splnění podmínek
daných § 34, odst. 5 a 6 z. 561/2004 Sb. a ve znění z. 258/2000 Sb.
4. přihlášení k celodenní docházce **
- pokud se dítě hlásí k celodennímu provozu = 2 body
Vždy bude přednostně v souladu s ustanovením § 34 odst. 4 ) z. 561/2004 Sb. přijato dítě s
trvalým pobytem v obci Zvánovice - rok před nástupem povinné školní docházky. Věk se
posuzuje k 31.12.2012.
V termínu vyhlášení zápisu nerozhoduje:
datum podání (je-li v termínu stanovém pro podání žádosti k zápisu)
pořadí podaní žádosti
Podáním žádosti o přijetí k předškolní docházce se rozumí, že zákonný zástupce byl seznámen
s uvedenými kritérii a podmínkami podání žádosti. Poté bude zahájeno správní řízení, které bude
pokračovat zápisem do MŠ k 1.1.2013. V průběhu správního řízení budou zákonní zástupci dítěte mít
možnost doplnit chybějící údaje v žádosti a další údaje v požadovaných formulářích a reagovat na
případná další sdělení správního orgánu. Po uplynutí 14 dní po zápisu budou všechny údaje o dětech
vyhodnoceny a bude stanoveno pořadí dětí u zápisu. Výsledky zápisu budou zveřejněny do 30 dnů po
zápisu na webu mateřské školy: www.mszvanovice.webnode.cz a též vyvěšeny na úřední desce obce
Zvánovice a na nástěnce v mateřské škole. Odevzdané žádosti budou evidovány pod jednacími čísly
pro zahájení přijímacího řízení.

U všech přihlášek podaných v tomto termínu se rozumí přihlášení a nástup dítěte k docházce
k 2.1.2013 do Mateřské školy Zvánovice se zkušební lhůtou 3 měsíce. Po tuto dobu mohou rodiče
dítěte po předchozí dohodě s ředitelkou školy upravit docházku dítěte do školy tak, aby se dítě
postupně adaptovalo na nové prostředí a vzdělávací režim. V tomto období bude škola s rodiči
intenzivně komunikovat a spolupracovat na odstranění případných problémů a nedostatků v chování
dítěte. Pokud by se u dítěte i ke konci zkušebního období opakovaně vyskytovaly problémy, které by
mohly ohrozit zdraví dítěte nebo ostatních dětí v kolektivu, nebo problémové chování, které by
narušovalo plynulost denního režimu ve školce např. opakovaná agresivita dítěte vůči ostatním,
nerespektování pokynů učitelek, nízká míra sebeobslužnosti (oblékání, stravování, hygiena), rozhodne
nová ředitelka o ukončení docházky dítěte do mateřské školy ve zkušební době. Učiní tak na
doporučení učitelky a po projednání s rodiči dítěte. Zákonnému zástupci dítěte, které nedocházelo do
MŠ ani jeden den příslušného kalendářního měsíce, lze základní částku za příslušný kalendářní měsíc
snížit, nejvýše však o polovinu stanovené základní částky viz. § 6 odst. 4 vyhlášky č. 14/2005 o
předškolním vzdělávání.
K nové docházce nebude přijato takové dítě, které k předškolnímu vzdělávání na této adrese
bylo přijato, nastoupilo a poté jej zákonný zástupce odhlásil na základě vlastní žádosti. Všechny děti,
které nebudou moci být z kapacitních důvodů přijaty, budou zařazeny do seznamu náhradníků.
Dále mateřská škola nabídne zákonnému zástupci využít k zápisu do mateřské školy pro školní
rok 2013/2014 běžného zápisového termínu v jarním období.
Ve Zvánovicích, 27.11.2012
Mgr. Karel Blažek, ředitel organizace ZŠ a MŠ bratří Fričů Ondřejov vr.
v zastoupení
Veronikou Vaněčkovou, DiS., vedoucí detašovaného pracoviště MŠ Zvánovice

Přijal/a jsem formulář přihlášky a byl/a jsem seznámen/a s výše uvedenými kritérii.
Dne, jméno, příjmení a podpis zákonného zástupce dítěte:
…………………………………….....
…………………………………….....
…………………………………........
…………………………………….....
…………………………………….....
…………………………………….....
…………………………………….....
…………………………………….....
…………………………………….....
…………………………………….....
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Informace k doplňkovému zápisu do MŠ pro školní rok 2012/2013
Zápisové listy k vyplnění si vyzvedněte po vyhlášení zápisu v Mateřské škole Zvánovice nebo
si je stáhněte a vytiskněte z http://mszvanovice.webnode.cz/zapisy-2012-2013/.
Termín odevzdání vyplněné žádosti a evidenčního listu v MŠ: nejpozději 7.12.2012 do 12:00h.
Ředitel školy nebo jeho zástupce má právo ověřit si pravdivost údajů uvedených v žádosti podle
rodného listu a občanského průkazu zákonného zástupce dítěte. K ověření Vašich osobních údajů
si rezervujte čas dne 12.12. 2012 mezi 14 a 16h. Budete vyzváni k zápisu formou sms na přesný
čas.
Přijímací řízení bude probíhat podle stanovených kritérií a správního řádu, v jehož souladu je
možnost se seznámit s podklady rozhodnutí ve věci přijímacího řízení Vašeho dítěte do Mateřské
školy Zvánovice a vyjádřit se k nim ještě před vydáním rozhodnutí. Toto bude možné nahlédnutím do
spisu po předchozím požádání a po vzájemné domluvě vhodného termínu, avšak nejpozději do
12.12.2012 po telefonické domluvě s Veronikou Vaněčkovou, vedoucí učitelkou detašovaného
pracoviště mateřské školy pověřené uspořádáním zápisů Mgr. Karlem Blažkem, ředitelem organizace.
Vyzvednutí rozhodnutí v MŠ:

21.12. 2012 od 7:30-10:30h. a od 14:30-15:30h.

Výše měsíční úplaty: Poplatek za celodenní docházku (vymezení ceny do 31.12.2012) činí 520,- Kč
a poplatek za dovoz stravy 150,- Kč.
Stravné: Dosavadní cena za celodenní stravování - cena za 1 den (odpolední svačiny možno předem
odhlásit) činila 38,- Kč. Vzhledem ke změně dodavatele není mateřská škola v současné chvíli
schopna oznámit výši poplatku za stravné od 1.1.2013 (záleží na budoucím dodavateli, s nímž
intenzivně jedná).
Oznamujeme Vám, že ve věci výše uvedené záležitosti s ohledem na zákon o ochraně
osobních dat přidělujeme pro Vaše dítě číslo jednací
MSZ2-2012/
Výsledky zápisu a všech jednání do vydání rozhodnutí o přijetí do mateřské školy výše budou
zveřejněny už pouze pod tímto číslem.

Ve Zvánovicích, 27.11.2012
Mgr. Karel Blažek, ředitel organizace vr.
zastoupený Veronikou Vaněčkovou, DiS.,
vedoucí detašovaného pracoviště
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