Kritéria k zápisu nových dětí
k předškolnímu vzdělávání:






MŠ nabízí v rámci pilotního projektu zřizovatele Magistrátu města Zlína službu
- hlídací kroužek " PASTELKA "- pro děti zákonných zástupců, kteří si nemají
možnost vyzvedávat své dítě v pravidelné otevírací době.
Otevírací doba kroužku: 16:30 - 18:30 hodin.
Prosíme rodiče, aby tiskli žádosti oboustranně na jeden list.
Při zápisu zákonní zástupci předloží průkaz totožnosti a rodný list dítěte.

Pro případ, že počet žádostí o přijetí převýší počet volných míst, stanovuje
ředitelka školy tato kritéria:
KRITERIA:

POČET
BODŮ

1. Děti, které dosáhnou věku 5 let do 31. 8. 2017 - dle § 34 odst. 1
zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění (dále jen školský
zákon), je pro tyto děti předškolní vzdělávání povinné). Týká se dětí občanů
ČR, EU a jiných zemí, oprávněných pobývat na území ČR déle než 90 dnů blíže § 34a odst. 1 školského zákona.

7

2. Trvalý pobyt, v případě cizince místo pobytu,
ve školském obvodu dané MŠ ("spádové mateřské škole"),
u dítěte, které dosáhlo 5 let k 31. 8. 2017 - dle § 34a odst. 2 školského zákona

1

3. Věk dítěte

4 roky dosažené k 31. 8. 2017

3

3 roky dosažené k 31. 8. 2017

2

2 roky dosažené k 31. 8. 2017

1

4. Bydliště dítěte ve Zlíně. Týká se i dětí občanů EU, kteří pobývají na území
ČR a místo pobytu mají hlášeno na území obce a dětí občanů jiných zemí, kteří
mají místo pobytu na území obce a doloží oprávnění pobývat na území ČR více
jak 90 dní.

2

5. Sourozenec, který je již v MŠ přijatý a bude se v dané MŠ vzdělávat i
v následujícím školním roce 2017/2018.

1

POSTUP:




Každému žadateli (dítěti) budou přiděleny body za splněná kritéria.
Podle počtu přidělených bodů bude stanoveno pořadí žadatelů.
Žadatelé se shodným počtem přidělených bodů budou dále řazeni podle data
narození od nejstaršího.

SPÁDOVÁ OBLAST:
Jílová, K Pasekám, Luční, Okružní (v úseku od křižovatky s ulicí K Pasekám po světelnou
křižovatku u I. segmentu), Pasecká (v úseku od křižovatky s ulicí K Pasekám po
křižovatku s ulici Křiby), Polní, Strážná.
POVINNÉ PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ – POSLEDNÍ ROK PŘED NÁSTUPEM DO 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 - § 34 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění
(dále jen školský zákon).
 Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu
k předškolnímu vzdělávání (§ 34a odst. 2 školského zákona) v kalendářním roce, ve kterém
začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte.
Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává v mateřské škole ve školském
obvodu dle místa trvalého pobytu, v případě cizinců místa pobytu (dále jen spádová
mateřská škola) - blíže § 34a odst. 2 školského zákona, pokud zákonný zástupce nezvolí
pro dítě jinou mateřskou školu nebo jiný způsob povinného vzdělávání v souladu s § 34a
odst. 5 školského zákona.
 Vymezení spádových mateřských škol
Vymezení školských obvodů spádových mateřských škol (dále jen spádových MŠ) dle
trvalého pobytu dítěte, v souladu s ustanovením § 34a odst. 2 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.
 Zvýhodnění dle spádové MŠ
V souvislosti se zavedením povinného předškolního vzdělávání, budou u zápisu pro školní
rok 2017/2018 přednostně přijímány ty děti s místem trvalého pobytu v obvodu dané
spádové MŠ, na které se bude od 1.9.2017 vztahovat povinné předškolní vzdělávání (tedy
děti, které k 31.8.2017 dovrší věk minimálně 5 let). Spádové ulice pro naši MŠ, určené
obecně závaznou vyhláškou, jsou uvedeny níže.
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. - 16. května.
 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.

Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 8/2016
o školských obvodech základních a mateřských škol (blíže viz web www.zlin.eu v sekci
obecně závazné vyhlášky).
Těšíme se na Vás u zápisu a přejeme pohodové a slunečné dny.
Mgr. Irena DUFKOVÁ, ředitelka MŠ
-------------------------------------------

