
ZÁPIS bĚTÍ 

Ředitelka mateřské školy Ústí, okres Vsetín, příspěvková organizace, v souladu se zákonem 
Č. 561/2004 sb., § 34 odst. 2) o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání, v platném znění, dále jen školský zákon a po dohodě  se zřizovatelem oznamují místo a 
dobu přijímání žádostí k předškolnímu vzdělávání dětí na školní rok 2018/2019: 

Doba přijímání žádostí 

Úterý 15. května 2018 od 15.30h do 16.30hodin 

Termín vydávání žádostí 

Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání si mohou zákonní zástupci vyzvednout 

(Od 16. dubna 2018 v mateřské škole nebo stáhnout z internetových stránek mateřské školy. . 

Organizace přijímání žádostí  

1. Zákonný zástupce přinese žádost potvrzenou lékařem, rodný list dítěte a svůj občanský průkaz. 

2. 0 zařazení dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole rozhoduje ředitelka  MŠ.  

3. Ředitelka mateřské školy je povinna přednostně  přijmout děti v posledním roce před zahájením 
povinné školní docházky, tj. děti, které dosáhnou 5 let do 31. 8. 2018 a děti, které dosáhly věku 
minimálně  3 let k 31. 8. 2018 a mají trvalý pobyt v příslušném školském obvodu dané  MŠ.  

4. V případě,  le  počet žádostí zástupců  dětí o přijetí k předškolnímu vzdělávání překročí počet 
volných  mist  mateřské školy, postupuje ředitelka mateřské školy podle stanovených kritérií pro 
přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v souladu se zákonem Č. 561/2004 sb., školský zákon, 
v platném znění. 

Upozorňujeme zákonné zástupce dětí, že v souladu se školským zákonem se 
„předškolní vzdělávání organizuje pro děti ve věku zpravidla od tří do šesti let, 
nejdříve však pro děti od 2 let". 

Tel.: 571 429 403 

e-mail:  skolkamsusti.cz  

web: wvvw.msusti.cz   



I. 

Informace k přWmacímu řízení 

Přijímání žádostí k předškolnímu vzdělávání do  MŠ  Ústí, okres Vsetín, příspěvková 
organizace od školního roku 2018 — 2019: 

1 
2.  
3.  

termín: 
místo: 
Čas: 

15. 05. 2018 (úterý)  
MŠ  Ostí 76, ředitelna 
15.30— 16.30 hodin 

II. 	Tiskopis žádosti: 
K dispozici v  MŠ  od 16. 04. 2018  
Web.  stránky  MŠ.  

• Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však 
pro děti od 2 let. 

• Podmínka daná zákonem — POTVRZENÍ LÉKAŘE O OČKOVÁNÍ. V souladu s§ 34 
odst. 5 školského zákona 561/2004 v platném znění a § 50 zákona Č. 258/2000 Sb., o 
ochraně  veřejného zdraví v platném znění mohou předškolní zařízení přijmout pouze dítě, 
které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním. 

• Děti poslední rok před zákonným nástupem do ZŠ mají povinné předškolní vzdělávání  
(novelizace zákona č. 561/2004 Sb. — školský zákon, ve znění pozdějších předpisů). 

• Děti, které dosáhnou před začátkem školního roku nejméně  třetího roku věku — přednostní 
přijetí (§ 34 odst., 3 zákona Č. 561/2004 Sb.) mění účinné od 1. 9. 2018. 

IV. Kritéria 
Zdravotní způsobilost podle §50 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně  veřejného zdraví, ve 
znění pozdějších předpisů. 

1. Věk dítěte 5 let dosažených k 31 
4 roky dosažené k 31. 
3 roky dosažené k 31. 
3 roky dosažené k 31. 
2 roky dosažené k 31. 

2. Trvalý pobyt v Ostí 

Postup: - Každému žadateli(dítěti) budou přiděleny body za spiněná kritéria. 
- 	Podle počtu přidělených bodů  bude stanoveno pořadí žadatelů. Žadatelé se shodným 

počtem přidělených bodů  budou dále řazeni podle data narození (od nejstaršího po 
nejmladší). 

Od 02. 05. 2018 do 16. 05. 2018 mají všechny podané žádosti k přijetí stejnou váhu, v žádném 
případě  nebude pořadí s přednostní výhodou k přijetí do  MŠ.  
Při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole bude ředitelka mateřské 
školy brát v úvahu (v případě  podáni vyššího počtu žádostí než je kapacita školy) důležitost 
jednotlivých kritérií ve výše uvedeném pořadí 1) až 3). Bude se řídit bodovým systémem. Pokud se 
na jedno volné místo umístí dvě  děti narozené ve stejný den, bude rozhodovat abecední pořadí. 

V. 	Při zápisu ředitelka vydá každé žádosti registrační číslo. 
Žadatel má možnost vyjádřit se před vydáním rozhodnutí k podkladům rozhodnutí dle § 36 
odst.3 zákona č  500/2004 Sb. — správní řád ve dne 16. 5. 2018 od 10.00. do 10.30hod. 

10 bodů  
8 bodů  
6 bodů  
4 body 
1 bod 
2 body 

3. Sourozenec, který je již v MS přijatý a bude se v dané  MŠ  vzdělávat i v následujícím 
školním roce 2018/2019 	 1 bod 

. 8.2018 
8. 2018 
8.2018 
12. 2018 
8. 2018  



VI. 	Rozhodnutí o přijetí bude oznámeno zveřejněním seznamu přijatých dětí na přístupném 
místě  ve škole — vyvěšeno na dveřích  MŠ  11stí 76 — vstup do budovy ze zahrady a na webových 
stránkách školy: wvvw.msusti.cz.  V seznamu nemohou být uvedena jména, děti zde budou 
uvedeny pod registračními čísly. Seznam bude zveřejněn oběma způsoby nejméně  po dobu 15 dnů. 
Předpokládaný termín zveřejnění je stanoven na den: 29. 05. 2018. Datum zveřejnění = datum 
doručení. 

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o piVetě  ke vzdělávání,  
za oznámená.  

VI. 	Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání bude zasláno v písemné podobě, popřípadě  převzato 
v mateřské škole proti podpisu zákonného 7:astupce. 

ivlatetbk6 tkola Ústí, 
Arm% Vsetín, 

při§f*Vková organizace 
ICO: 709 83 771 

Ivana Korejči ová 
ředitelka  MŠ  Ostí 76 
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