Informace k zápisu :
Milí rodiče, v předškolním vzdělávání i nadále probíhají důležité změny. Chci Vás
touto cestou seznámit s tím,co nás, ale i Vás a Vaše děti čeká.
Novela školského zákona přinesla , v roce 2017, zásadní změnu a to- povinné
předškolní vzdělávání od 5 let do zahájení povinné školní docházky. Takže poslední
rok před nástupem do ZŠ ukládá zákon všem zákonným zástupcům povinnost přihlásit
dítě k předškolnímu vzdělávání.
Nyní ještě krátce k předškolnímu vzdělávání:Dítě ve věku od 5 let do zahájené školní
docházky ze spádové oblasti bude přednostně přijato v naší MŠ. Můžete s ním ale jít i
do jiné MŠ, kde však nemáte zaručeno přijetí. Školský zákon umožňuje i jiný způsob
plnění předškolního vzdělávání- §34odst.5 – individuální vzdělávání. U zápisu
se,mohou zákonní zástupci dohodnout s ředitelkou MŠ, že chtějí své dítě v posledním
roce vzdělávat jiným způsobem. MŠ určí podmínky pro zdárný průběh a v řádném
termínu, vyhlášeném MŠ se zákonní zástupci dostaví do MŠ na ověření úrovně oblastí,
v kterých má dítě být vzděláváno dítěte a donést předem domluvené náležitosti.
Pokud budou předem splněny všechny podmínky dané individuálním vzděláváním, není
dále třeba již dalšího „ přezkoušení „ dítěte. Pokud ale podmínky splněny nebudou
nebo se zákonní zástupci nedostaví v řádném ani náhradním termínu, má ředitelka
povinnost individuální vzdělávání ukončit a dítě se tak musí vzdělávat denně v
mateřské škole. Individuálně vzdělávané děti se nemohou účastnit žádných akcí
pořádaných MŠ, protože zákonní zástupci se rozhodli pro tuto formu vzdělávání.

Postup při přijímání dítěte k předškolnímu vzdělávání do MŠ Pyšely na
školní rok 2019-2020 :
1.Žádost k předškolnímu vzdělávání si můžete stáhnout z webových stránek
školky nebo si ji vyzvednout a vyplnit v den zápisu-tj.2.5.2019, přímo ve školce.
Od tohoto data se odvíjí lhůta 30 dní .
U žádosti je nutné, aby byla podepsána oběma zákonnými zástupci.
2.Žádosti přijímá ředitelka MŠ dne : 2.5.2019 od 10.00- 16.00
3.O přijetí dítěte ředitelka rozhodne ve Správním řízení. Podle novely
Školského zákona č.561/2004 Sb., nebude Rozhodnutí o přijetí automaticky
zasíláno nebo vydáváno proti podpisu, ale bude oznámeno :
a) Zveřejněním přijatých dětí na úřední desce MŠ Pyšely(na vchodu do MŠ)
b)Na webových stránkách www.mspysely.cz
4.V seznamu nemohou být uvedena jména. Děti zde budou uvedeny pod
registračními čísly. Pro tyto účely Vám bude v den zápisu ředitelkou oznámeno
registrační číslo, pod kterým bude dítě uvedeno.
5. O přijetí Vašeho dítěte bude v souladu se zákonem č.500/2004 Sb.
(správní řád) vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho
dítěte v MŠ. Přijatým dětem nebude Rozhodnutí v písemné podobě
doručováno, můžete , ale požádat o jeho vydání- a to dne 23.5.2019 od 12.30
do 16.00. (v kanceláři MŠ Pyšely).
6.Rozhodnutí o nepřijetí nebude zasíláno automaticky poštou, rodičům
nepřijatých dětí bude vydáno osobně proti podpisu - dne 23.5.2019 od
12.30-do 16.00 (v kanceláři MŠ Pyšely- v praxi tzn., že rodiče nepřijatých dětí
se dostaví osobně v tento den do školky).
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