
Zápis do MŠ Stonožka Struhařov a změny ve školském zákoně. 

Zápis do MŠ Stonožka Struhařov se uskuteční dne 3. května 2018 v prostorách mateřské školy od 14, 00 do 17, 00 hodin. 

U zápisu nerozhoduje pořadí žádostí, ale přijímá se podle stanovených kritérií, která jsou v souladu s novelou školského 

zákona. 

K zápisu se dostaví zákonný zástupce dítěte a přinese: 

*rodný list dítěte 

*OP zákonného zástupce, který dítě přihlašuje 

*vyplněnou přihlášku k docházce do mateřské školy/vytisknout na struharov.cz/ 

*vyplněnou přihlášku ke stravování/vytisknout na struharov.cz/ 

*dítě s trvalým pobytem ve Struhařově si přinese potvrzení o této skutečnosti, vydává se v kanceláři obecního úřadu 

v úředních hodinách. 

*potvrzení od lékaře, že je dítě způsobilé nastoupit do MŠ, splňuje povinná očkování/netýká se dětí povinně předškolně 

vzdělávaných/, popř., že vyžaduje speciální péči v některé oblasti-smyslové, tělesné, či jiné 

U zápisu zákonný zástupce obdrží: 

*registrační číslo žádosti 

*informaci o možnosti nahlédnout do spisu a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. 

*informaci o platných kritériích k přijetí a počtu obsazovaných volných míst 

Ředitelka školy rozhodne o přijetí/ nepřijetí dítěte po zpracování a zaregistrování všech žádostí podaných u zápisu. 

Nepřijatým přijde rozhodnutí poštou, přijaté děti budou zveřejněny pod registračním číslem na webu obce a na vývěsce 

před mateřskou školou a v mateřské škole. 

Zákonný zástupce přijatého dítěte, který podával žádost, má povinnost se v předem dohodnutém čase dostavit 

k převzetí rozhodnutí. Zároveň obdrží informaci o vstupní schůzce pro rodiče. 

Předškolní vzdělávání je určeno dětem ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let. Od počátku 

školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, 

je předškolní vzdělávání povinné (podrobnosti v § 34a a 34b školského zákona). Vzdělávání je povinné pro občany ČR 

a cizince s pobytem na území ČR déle než 90 dnů, ale nevztahuje se na děti s hlubokým mentálním postižením. 

Povinné předškolní vzdělávání lze plnit i jinými způsoby uvedenými v novele zákona-např. individuálním vzděláváním 

dítěte, přesto musí být dítě přihlášeno v mateřské škole a dostavit se v dohodnutém termínu k přezkoušení. 

Zároveň s povinným předškolním vzděláváním, které je v celém rozsahu bezplatné/rodiče hradí pouze stravu/, přichází 

nově i určení školských obvodů mateřských škol. 

Školským obvodem MŠ Stonožka Struhařov je území obce Struhařov. Mateřská škola má tedy povinnost přijmout 

povinně vzdělávané děti ze svého školského obvodu, nárok na vzdělávání mají i 3 leté děti z tohoto školského obvodu. 

Zákonný zástupce může přihlásit své dítě, které má nově povinnost, či nárok na předškolní vzdělávání i do jiné mateřské 

školy, ale tam nemusí být dítě přijato, pokud mateřská škola nebude mít dostatečnou kapacitu.                   

 

        Mgr. Martina Toťová, ředitelka MŠ 

 

 

http://www.msmt.cz/dokumenty-3/skolsky-zakon-ve-zneni-ucinnem-od-1-1-2017-do-31-8-2017


 

 


