NOVINKY OD ŠKOLNÍHO
ROKU 2017/2018
Povinné předškolní vzdělávání poslední rok před ZŠ
Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do
zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné, není-li dále
stanoveno jinak - viz § 34 odst.1 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění (dále
jen školský zákon).

Vymezení spádových mateřských škol
Vymezení školských obvodů spádových mateřských škol (dále jen spádových MŠ) dle
trvalého pobytu dítěte, v souladu s ustanovením § 34 odst.1 školského zákona. Tyto školské
obvody vymezuje obecně závazná vyhláška č. 8/2016 o školských obvodech základních a
mateřských škol, vydaná statutárním městem Zlín. Vymezené školské obvody budou
zveřejněny na letácích v dostatečném předstihu před zápisem k předškolnímu vzdělávání

Zůstává možnost zapsání dítěte i do jiné než spádové
MŠ
Zákonní zástupci mohou i nadále zapsat své dítě k předškolnímu vzdělávání také v jiné než
spádové MŠ.

Zvýhodnění dle spádové MŠ
Zvýhodnění přednostního přijetí dítěte s trvalým pobytem v obvodu spádové MŠ, se pro
školní rok 2017/2018 vztahuje na děti, které dovrší věk minimálně 4 roky k 31. 8. 2017.
Pro mladší děti bude toto zvýhodnění uplatňováno postupně v následujících letech v souladu s
novelizací školského zákona.

Změna termínu zápisu.
Od školního roku 2017/2018 určuje školský zákon závazný termín zápisu k předškolnímu
vzdělávání na období od 2. května do 16. května.

FÁZE PŘIHLAŠOVÁNÍ K PŘEDŠKOLNÍMU
VZDĚLÁVÁNÍ:
1. fáze: REGISTRACE od 18. 4. 2017 do 8. 5. 2017













Zaregistrování zákonných zástupců dítěte na webových stránkách. Zde je i NÁVOD.
Vytvoření elektronického profilu dítěte - vyplnění a uložení všech údajů o dítěti funguje pouze po přihlášení. (Upozornění !! Pokud jste se zaregistrovali do systému
již v loňském roce, je třeba provést celý proces znovu – tzn. znovu se jako zákonný
zástupce zaregistrovat a vytvořit profil dítěte).
Na základě vytvořeného profilu bude každému dítěti vygenerováno identifikační číslo
(ID).
Výběr MŠ a „registrace“, tj. předání profilu dítěte do vybraných MŠ.
Vytisknutí vyplněné žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (dále jen
žádosti) nejlépe oboustranně na jeden list. Žádost musí být opatřena hlavičkou
vybrané MŠ.
V případě „registrace“ dítěte do více MŠ musí být pro každou vybranou MŠ
samostatná žádost.
Kontrola, popř. oprava vyplněných údajů žádosti a potvrzení správnosti uvedených
údajů podpisem zákonných zástupců.
Potvrzení lékaře o očkování.
Upozornění! V případě, že lékař nepotvrdí očkování dítěte přímo do žádosti a vydá
zvláštní doklad o zdravotní způsobilosti dítěte, musí být v dokladu uveden text:
očkováno dle zákona.

POZOR!!! Online registrace je pouze jedním z kroků přijímacího
řízení. Bez osobního předání podepsané žádosti s doloženým
lékařským potvrzením v příslušné MŠ nemůže být přijímací řízení
zahájeno!
2. fáze: PŘÍJEM VYPLNĚNÝCH ŽÁDOSTÍ - 9. 5. 2017 od 8:00-12:00 a
13:00-16:00 hod.






Předání žádosti ve vybrané MŠ (vyplněné a podepsané, s potvrzením o očkování).
V případě zájmu o přihlášení dítěte do více MŠ, musí zákonný zástupce předat žádost
v každé vybrané MŠ osobně. Bez osobního předání žádosti nebude přijímací řízení
v příslušné MŠ zahájeno.
Při převzetí žádosti přidělí příslušná MŠ každému žadateli, tj. dítěti, registrační
číslo. Seznámí zákonného zástupce s tímto registračním číslem a dalším postupem
v přijímacím řízení

3. fáze: ROZHODOVÁNÍ do 7. 6. 2017




Podáním vyplněné žádosti zákonným zástupcem v příslušné MŠ se zahájí přijímací
řízení, tj. správní řízení ve věci podané žádosti – rozhodování.
Ředitelky jednotlivých MŠ rozhodnou na základě zveřejněných kritérií o
přijetí/nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.
Tato fáze může trvat až 30 dnů od podání žádosti, tj. do 7. 6. 2017.

