MATEŘSKÁ ŠKOLA KROPÁČOVA VRUTICE
příspěvková organizace
Kropáčova Vrutice 114, 294 79 Kropáčova Vrutice, okres Mladá Boleslav
 723 188 795, email: ms.kropacovavrutice@seznam.cz
IČO: 71294716

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY KROPÁČOVA
VRUTICE
na školní rok 2022-2023
Dle zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů (školský zákon), vypisuje ředitelka
Mateřské školy Kropáčova Vrutice příspěvková organizace zápis do mateřské školy:

26. a 27. dubna
2022

od 8:00 do 15:00 h v budově MŠ
Dny otevřených dveří, vyzvednutí žádosti o přijetí do
MŠ a dalších formulářů

10. května 2022

od 8:00 do 15:00 hodin v budově MŠ – zápis do
MŠ
Podání žádosti o přijetí, odevzdání vyplněných
formulářů, vyzvednutí registračního čísla
K zápisu si, prosím, přineste:
 rodný list dítěte
 průkaz totožnosti zákonného zástupce
 povolení k pobytu (cizí státní příslušníci)

6. června 2022

Zveřejnění rozhodnutí o přijetí (nepřijetí) do MŠ
Zveřejnění bude vyvěšeno pod registračními čísly na
vývěsní desce u vstupu do MŠ a na webových
stránkách MŠ www.ms-kropacovavrutice.cz
7. června 2022 od 8:00 do 15:00 hodin – vyzvednutí
rozhodnutí o nepřijetí do MŠ

POZOR!
Od 1. 9. 2017 je POVINNÉ PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ.
Rodiče mají ZÁKONNOU POVINNOST dostavit se s předškolním dítětem k zápisu do
MŠ.

1. Zápis do mateřské školy
Zápisem do mateřské školy se rozumí podání písemné žádosti o přijetí k předškolnímu
vzdělávání věcně a místně příslušnému správnímu orgánu, kterým je mateřská škola. V den
podání žádosti je zahájeno správní řízení, které končí dnem, kdy rozhodnutí ředitelky nabude
právní moci.
Účastníkem správního řízení je žadatel, tj. osoba, na kterou se bude rozhodnutí ředitelky
vztahovat. Žadatelem o přijetí do MŠ je vždy dítě, o které se jedná. Vzhledem k tomu, že dítě
není procesně způsobilé, je ve správním řízení zastupováno zákonným zástupcem,
poručníkem, pěstounem nebo kolizním opatrovníkem (dále jen zákonný zástupce).
Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální
vzdělávání. Dítě pak doma vzdělává sám, vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje
jiné zařízení než je mateřská škola. Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě k
zápisu k předškolnímu vzdělávání. Žádost o individuální vzdělávání dítěte předá ředitelce
školy zároveň s přihláškou k zápisu nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.
K žádosti je nezbytné doložit:
• doklad, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, nebo má doklad, že je
proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci - doklad
se nemusí předkládat pouze u dítěte, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání
• písemné vyjádření školského poradenského zařízení popřípadě i ošetřujícího praktického
lékaře pro děti a dorost v případě, že se jedná o dítě se zdravotním postižením
• originál rodného listu dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce, cizinci předloží
doklady o svém pobytu na území ČR.
Není vyžadováno potvrzení o trvalém pobytu dítěte, mateřská škola má v případě nejasností
možnost trvalý pobyt ověřit.
V souladu s § 38 správního řádu mají rodiče před vydáním rozhodnutí možnost nahlédnout
do spisu a vyjádřit se k podkladům žádosti, mají právo nahlížet do spisu, právo činit si výpisy
či kopie a to dne 25. 5. 2022 od 12:30 do 15:00 hod.
2. Rozhodnutí
Rozhodnutí o přijetí budou oznámena zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným
registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče.
Seznam bude vyvěšen na vývěsní desce před budovou mateřské školy a na webových
stránkách školy od 6. 6. 2022 a to po dobu alespoň 15 dnů (§183 odst. 2 školského zákona).
Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke
vzdělávání, za oznámená.
Rozhodnutí o nepřijetí se účastníkům předá do vlastních rukou na ředitelství MŠ Kropáčova
Vrutice, Kropáčova Vrutice 114 dne 7. 6. 2022 od 8,00 do 15,00 hod.

Nevyzvednutá rozhodnutí budou zaslána poštou.
Příloha: Kritéria pro přijetí

V Kropáčově Vrutici dne 6. 4. 2022

podepsal
Mgr. Jitka Digitálně
Mgr. Jitka Regnerová
2022.04.06
Regnerová Datum:
15:18:21 +02'00'

Mgr. Jitka Regnerová
ředitelka školy

Kritéria pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro
zápis dětí ve školním roce 2022-2023
Na základě zákona č. 178/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), Vyhláškou č.
14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, § 50 zákona č.
258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, stanovuje ředitelka
mateřské školy kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání.
Dle těchto kritérií v níže uvedeném pořadí bude postupovat ředitelka mateřské školy při
rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v případech, kdy počet žádostí o
přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, podaných zákonnými zástupci, překročí stanovenou
kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.
1. Povinné předškolní vzdělávání a odklad povinné školní docházky:
- K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti, které k 31. srpnu 2022
dosáhnou pěti let věku a předškolní vzdělávání je pro ně povinné a děti s povoleným
odkladem povinné školní docházky, které mají trvalý pobyt ve školském obvodu
Mateřské školy Kropáčova Vrutice.
2. Děti ve věku čtyř a tří let:
- Děti, které nejpozději k 31. srpnu 2022 dosáhnou nejméně tří let věku a které mají
trvalý pobyt ve školském obvodu Mateřské školy Kropáčova Vrutice.
3. Děti s trvalým bydlištěm mimo školský obvod MŠ Kropáčova Vrutice, které
nejpozději k 31. srpnu 2022 dosáhnou nejméně tří let věku. Děti budou seřazeny
podle data narození od nejstaršího po nejmladší a v tomto pořadí budou přijímány
k předškolnímu vzdělávání do nejvyššího povoleného počtu uvedeného v rejstříku
škol a školských zařízení.
1. Při volné kapacitě MŠ - Děti mladší tří let, které nejpozději k 31. prosinci 2022
dosáhnou tří let věku, a které mají trvalý pobyt ve školském obvodu Mateřské školy
Kropáčova Vrutice. O přijetí dítěte mladšího 3 let rozhoduje ředitelka MŠ
individuálně. Předškolní vzdělávání spočívá především ve vzdělávací činnosti. Dítě
přijaté k předškolnímu vzdělávání musí tedy od počátku být připraveno plnit
požadavky stanovené rámcovým vzdělávacím programem a školním vzdělávacím
programem mateřské školy (mělo by zvládnout základní společenské a osobní návyky
– samostatně chodit, umět držet lžíci a najíst se lžící, pít z hrnečku nebo sklenice,
používat WC, nenosit pleny, umět se vysmrkat, umýt se, samostatně se oblékat a
obouvat, komunikovat s dospělou osobou).

V Kropáčově Vrutici dne 6. 4. 2022

Mgr. Jitka Regnerová, ředitelka

