Informace pro rodiče k zápisu dětí do MŠ v roce 2021
Zápis do MŠ pro školní rok 2020/2021 je povinný pro děti pětileté (narozené od 1. 9. 2015 do 31. 8.
2016), které mají místo trvalého pobytu v Klášterci nad Ohří, pokud již nejsou zapsané v MŠ.
Dále přednostně přijímáme děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně čtvrtého roku
věku a nejméně třetího roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu v obci, v případě cizinců místo
pobytu, v příslušném školském obvodu – tj. obec Klášterec nad Ohří.
Zápis dětí bude probíhat ve dnech od 3. května 2021 do 14. 5. 2021 (více informací v letáčku, pro
veřejnost) s právem volby výběru mateřské školy:
MŠ Lípová 570 – U jablíček, MŠ Školní 518 – Stonožka, MŠ Dlouhá 540 – Duha,
MŠ Souběžná 205 – Bruslička, MŠ Lesní 545 – Sluníčko
až do naplnění kapacity jednotlivých tříd. Třídy se naplňují do 24 dětí.
Ve dnech zápisu do MŠ je třeba doručit do vybrané MŠ písemnou žádost, lze stáhnout z webu MŠ
nebo si ji vyzvednout před zápisem v MŠ, vždy po telefonické domluvě. K zápisu dítěte musí zákonní
zástupci doručit podepsanou žádost přijetí do MŠ, kopii rodného listu dítěte, kopii očkovacího
průkazu – děti mladší 5ti let a čestné prohlášení o očkování. Přijímání dětí do MŠ podléhá školskému
zákonu a správnímu řízení dle správního řádu.
POVINNÉ PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ se vztahuje na:
-

státní občany ČR, kteří pobývají na území ČR déle než 90 dnů;
cizince, kteří pobývají na území ČR déle než 90 dnů – s trvalým či dlouhodobým pobytem;
účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany – azylanty a může být plněno:

pravidelnou denní docházkou do MŠ v pracovních dnech, a to nepřetržitě minimálně 4 hodiny (dle
školního řádu od 8 – do 12 hodin); ve školním řádu jsou zpřesněny podmínky uvolňování ve
vzdělávání a omlouvání dětí. O prázdninách (které jsou v ZŠ) je docházka do MŠ dobrovolná;
nebo v režimu individuálního vzdělávání – bez pravidelné docházky, pokud zákonný zástupce
písemně oznámí ředitelce MŠ jméno a příjmení, rodné číslo dítěte, místo trvalého pobytu, období a
důvody, (nejdéle 1. 6. daného roku). Ředitelka MŠ doporučí oblasti, ve kterých má být dítě
vzděláváno. Termíny ověření úrovně osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech
vzdělávání jsou uvedeny ve školním řádu. Pokud by se dítě s rodičem nedostavilo k ověřování,
ředitelka MŠ rozhodne o ukončení individuálního vzdělávání dítěte ve správním řízení, a tím
neprodleně vzniká dítěti povinnost k pravidelné docházce do MŠ.
Děti pětileté i s odkladem školní docházky se mohou vzdělávat i v přípravné třídě ZŠ.
Pokud zákonní zástupci nepřihlásí dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání, dopustí se přestupku –
zanedbání péče o povinné předškolní vzdělávání a zákonný zástupce se vystavuje postihu.

