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Informace k organizaci a průběhu zápisu
1. Organizace zápisu
1.1 Termín zápisu
Zápis do mateřské školy se koná v souladu s § 34 zákona č. 561/2005 Sb., školský zákon,

ve dnech 13. a 14. května 2020 v době od 9:00 hod. do 15:00 hod.
1.2 Místo zápisu:
Zápis se koná v budově Mateřské školy Bruntál, Smetanova 21 (v ředitelně)
1.3 Údaje a doklady stanovené pro přijetí dítěte do mateřské školy:
žádost o přijetí
rodný list dítěte
průkaz totožnosti zákonného zástupce, popř. doklad o zmocnění zastupovat
dítě v přijímacím řízení v případě osob, které osobně pečují o dítě v pěstounské
péči
- doporučení školského poradenského zařízení (v případě dítěte se speciálními
vzdělávacími potřebami)
- doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro
trvalou kontraindikaci (v případě nepodrobení se očkování)
Nevyplňuje se na žádosti o přijetí dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné.
-

-

Dítě se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním (popř. splnilo podmínku
nezbytného očkovacího statusu pro přijetí k předškolnímu vzdělávání v rozsahu
nejméně jedné dávky očkovací látky proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám a
dále v případě očkování hexavakcínou bylo dítě očkováno ve schématu minimálně
2+1 dávka).

1.4 Povinné předškolní vzdělávání
Předškolní vzdělávání je povinné pro děti, které dovrší věku 5 let do konce srpna 2020, pokud
ještě do mateřské školy nedocházejí. Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s
hlubokým mentálním postižením.

2. Počet dětí, které je možné přijmout

Na školní rok 2020 /2021 je volná kapacita 9 míst.
V případě přijetí dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními třetího až pátého stupně, popřípadě
dětí dle §16 odst. 9, bude počet přijímaných dětí snížen v souladu s právními předpisy.

3. Kritéria pro přijímání dětí
Ředitelka Mateřské školy Bruntál, Smetanova 21 stanovila následující kritéria, podle nichž bude
postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č.
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561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole
v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí
stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.
I.
Předškolní vzdělávání se poskytuje dětem ve věku zpravidla od 3 let až do začátku povinné školní
docházky.
II.
V souladu s ustanovením § 34 odst. 4 školského zákona je přednostně vždy přijato dítě rok před
nástupem povinné školní docházky.
III.
Pakliže nedojde k přijetí dítěte dle kritéria pod bodem II., vychází při přijímání dětí do mateřské
školy ředitelka z kritérií, uvedených v následující tabulce. Přednostně bude přijato dítě s vyšším
bodovým hodnocením. Kritéria jsou posuzována ke stavu k 1. září 2019
Kritérium
Trvalý pobyt dítěte
Věk dítěte *)

Trvalý pobyt v Bruntále nebo ve
smluvní obci
2 roky
3 - 4 roky
5 roků

Dítě se specifickými vzdělávacími potřebami

Bodové
ohodnocení
10
1
10
12
20

*věk k 1. 9. 2020
Způsob vyhodnocování: Na základě uvedených pravdivých skutečností v žádosti, budou každému
dítěti přiděleny body dle stanovených kritérií. Přednostně bude přijato dítě s vyšším bodovým
hodnocením. Při shodném počtu bodů má přednost starší dítě, v případě další shody rozhoduje
los.

4. Přijímání dětí, které se nepodrobily pravidelnému očkování
Mateřské školy mohou přijmout i dítě, které se nepodrobilo pravidelnému očkování, ani nemá
doklad, že je proti nákaze imunní či se nemůže očkování podrobit z důvodů trvalé kontraindikace
jen v případě, že patří do skupiny dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné. Počínaje
dnem 1. 9. 2019 je předškolní vzdělávání povinné pro dítě, které před datem 1. 9. 2019 dosáhlo
pěti let a více a dosud nezahájilo povinnou školní docházku.
Ostatní děti, pro které není předškolní vzdělávání povinné, tedy musí být před přijetím do
mateřské školy nadále očkovány v rozsahu, jak vyplývá z § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví
ve spojení s § 46 téhož zákona a vyhlášky o očkování proti infekčním nemocem, pokud nemají
potvrzení, že jsou proti nákaze imunní nebo se nemohou očkování podrobit pro trvalou
kontraindikaci.

5. Rozhodnutí o přijetí (nepřijetí)
O přijetí (nepřijetí) rozhoduje ředitelka školy ve správním řízení. Do 30 dnů od zahájení správního
řízení budou zákonní zástupci vyrozuměni o přijetí (nepřijetí), proti kterému se mohou dle
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zákona č. 500/ 2004 Sb. do 15 dnů prostřednictvím ředitelky Mateřské školy Bruntál,
Smetanova 21 odvolat u Krajského úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě. Podle § 38 mají v
průběhu správního řízení možnost nahlížet do spisu (po předchozí domluvě).
Dle zákona č. 561/ 2004 Sb., § 183 odst. 2 ve znění pozdějších předpisů, se kladná rozhodnutí
oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem na veřejně
přístupném místě, (webové stránky, vstupní dveře Mateřské školy Bruntál, Smetanova 21)a to
na dobu 15 dnů ode dne vyvěšení a tímto se považují za oznámená. Rozhodnutí o nepřijetí bude
doručeno poštovní zásilkou do vlastních rukou, datovou schránkou nebo si ho zákonný zástupce
osobně vyzvedne v mateřské škole v určeném termínu.

Bruntál, 05. 03. 2020

Mgr. Bc. Lada Zátopková
ředitelka mateřské školy

