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Informace k organizaci a průběhu zápisu
1. Organizace zápisu
1.1 Termín zápisu
Zápis do mateřské školy se koná v souladu s § 34 zákona č. 561/2005 Sb., školský zákon, v době od 2.
května do 16. května kalendářního roku. Konkrétní termín stanoví ředitel na 5.5.2020, přihlášky
můžete odevzdávat až do 14.5.2020
1.2 Místo zápisu:
Zápis se koná v ředitelně MŠ V. Makovského
1.3 Údaje a doklady stanovené pro přijetí dítěte do mateřské školy:
rodný list dítěte (kopie)
doporučení školského poradenského zařízení (v případě dítěte se speciálními vzdělávacími
potřebami)
- doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou
kontraindikaci (v případě nepodrobení se očkování)
Nevyplňuje se na žádosti o přijetí dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné.
-

-

Dítě se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním (popř. splnilo podmínku nezbytného
očkovacího statusu pro přijetí k předškolnímu vzdělávání v rozsahu nejméně jedné dávky
očkovací látky proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám a dále v případě očkování
hexavakcínou bylo dítě očkováno ve schématu minimálně 2+1 dávka).

1.4 Povinné předškolní vzdělávání
Od počátku školního roku, kdy dítě dosáhne 5. roku věku je předškolní vzdělávání povinné a zákonný
zástupce je povinen přihlásit dítě k předškolnímu vzdělávání.

2. Počet dětí, které je možné přijmout
Ve školním roce 2020/2021 bude otevřených 7 tříd, každá s maximálním počtem 24 dětí, takže
maximální kapacita dětí bude 168.
V případě přijetí dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními třetího až pátého stupně, popřípadě dětí
dle §16 odst. 9, bude počet přijímaných dětí snížen v souladu s právními předpisy.

3. Kritéria pro přijímání dětí

K předškolnímu vzdělávání do mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola, Ostrava –
Poruba, V. Makovského 4429, příspěvková organizace, budou přijímány děti v tomto pořadí:
1. Děti s trvalým pobytem (v případě cizinců děti s místem pobytu) ve školském obvodu mateřské
školy, které do 31. 8. 2018 dosáhnou nejméně třetího roku věku - podle věku od nejstarších po
nejmladší.
2. Děti s trvalým pobytem v obci Ostrava podle věku od nejstarších po nejmladší
3. Děti s trvalým pobytem v jiných obcích - podle věku od nejstarších po nejmladší.

4. Průběh zápisu
V dokumentech na webu školy si stáhněte přihlášku, vyplňte ji a zejména zajistěte potvrzení
přihlášky dětským lékařem. V případě komplikací kontaktujte ředitelku školy. Přihlášku můžete
doručit následujícími způsoby:
1. do datové schránky školy (každá škola má svou datovou schránku),
2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
3. poštou
4. osobní podání: pouze po předchozí telefonické domluvě!!!

5. Přijímání dětí, které se nepodrobily pravidelnému očkování
Mateřské školy mohou přijmout i dítě, které se nepodrobilo pravidelnému očkování, ani nemá doklad,
že je proti nákaze imunní či se nemůže očkování podrobit z důvodů trvalé kontraindikace jen v případě,
že patří do skupiny dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné. Počínaje dnem 1. 9. 2017 je
předškolní vzdělávání povinné pro dítě, které před datem 1. 9. 2017 dosáhlo pěti let a více a dosud
nezahájilo povinnou školní docházku.
Ostatní děti, pro které není předškolní vzdělávání povinné, tedy musí být před přijetím do mateřské
školy nadále očkovány v rozsahu, jak vyplývá z § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví ve spojení s § 46
téhož zákona a vyhlášky o očkování proti infekčním nemocem, pokud nemají potvrzení, že jsou proti
nákaze imunní nebo se nemohou očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

V Ostravě dne 08.04.2020

Bc. Jitka Hrazděrová, ředitelka

