Základní škola nadporučíka letectva Josefa Františka
a Mateřská škola Otaslavice

V pátek dne 13. května 2022
od 10:00 do 16:00 hod.
se v budově mateřské školy koná

ZÁPIS DĚTÍ
K PŘEDŠKOLNÍMU
VZDĚLÁVÁNÍ
pro školní rok 2022/2023
Vezměte s sebou:
 vyplněné Žádosti o přijetí dítěte do mateřské školy, které si buď
můžete stáhnout na webových stránkách MŠ (www.zsjf.otaslavice.cz),
nebo osobně vyzvednout v budově MŠ (Otaslavice č. 525)
 rodný list dítěte
 u dětí mladších 5 let potvrzení pediatra o povinném očkování dítěte
(§ 50 zákona č. 258/2000 Sb., tiskopis můžete vyzvednout v MŠ nebo
stáhnout z webových stránek školy jakožto součást Žádosti o přijetí)
 průkaz totožnosti zákonného zástupce dítěte
K tomuto zápisu nemůže podat přihlášku cizinec (osoba, které byla poskytnuta dočasná
ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině, nebo osoba, které bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za
účelem strpění pobytu na území ČR) podle § 2 odst. 5 zákona č. 67/2022 Sb.
Pro tyto cizince je určen termín „zvláštního zápisu“ v období od 1. června do 15. července 2022.
Přesný termín konání bude zveřejněn později.

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE:
Zápis dětí do mateřských škol vychází z ustanovení zákona č. 561/2004 Sb.., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, kde je
specifikován takto:



Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 2 do zpravidla 6 let. Dítě
mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok.
Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do
zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné.

Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu
vzdělávání (§ 34 odst. 2) v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost
předškolního vzdělávání dítěte.
PRO PŘIJETÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023
BYLA STANOVENA TATO KRITÉRIA (viz. směrnice Č.j.: zsjf/60/22), která jsou v úplném znění
zveřejněna na webových stránkách MŠ (www.zsjf.otaslavice.cz):
Kritérium
Trvalý pobyt dítěte

a

Věk dítěte

b

Trvalý pobyt v obci
Trvalý pobyt ve spádové obci
Trvalý pobyt v ostatních obcích
2 roky dosáhne k 31. 8. 2022
3 roky dosáhne k 31. 8. 2022
4 roky dosáhne k 31. 8. 2022
5 roků dosáhne k 31. 8. 2022
dítě, které má odklad školní docházky

Bodové
ohodnocení
3
3
1
1
3
5
6
6

Příklad:
K předškolnímu vzdělávání budou přijímány děti v následujícím pořadí:
1) Dítě, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání (předškolák), s místem trvalého pobytu
v obci (ve spádové obci), které dosáhne pěti let do 31. 8. 2022, podle data narození od nejstarších po
nejmladší.
2) Dítě s místem trvalého pobytu v obci (ve spádové obci), které před začátkem školního roku (do 31. 8.
2022) dosáhne nejméně čtvrtého roku věku, podle data narození od nejstarších po nejmladší.
3) Dítě s místem trvalého pobytu v obci (ve spádové obci), které před začátkem školního roku (do 31. 8.
2022) dosáhne nejméně třetího roku věku, podle data narození od nejstarších po nejmladší.
4) Dítě s místem trvalého pobytu v obci (ve spádové obci), které před začátkem školního roku (do 31. 8.
2022) dosáhne nejméně dvou let, podle data narození od nejstarších po nejmladší.
5) Děti ostatní, z nespádové oblasti, v pořadí od nejstaršího po nejmladšího, do naplnění volné kapacity
školy.
V Otaslavicích dne: 13. 4. 2022
Za MŠ: Veronika Valkovičová, DiS.
vedoucí učitelka MŠ Otaslavice

Mgr. Vladimír Leitgeb
ředitel ZŠJF a MŠ Otaslavice

