ZÁPIS DO MATEŘSKÝCH ŠKOL V HUMPOLCI
na školní rok 2019 - 2020
7. května 2019 ve 14,30 hod. bude v KINĚ zahájen zápis dětí do MŠ v Humpolci
(Na Rybníčku, Na Skalce, Smetanova)
Rodič (popř. jiný zákonný zástupce) přinese k zápisu rodný list dítěte a obdrží Žádost o přijetí dítěte
k předškolnímu vzdělávání. Každá žádost bude označena registračním číslem, které si doma
poznamenejte. Po řádném vyplnění žádosti a jejím potvrzení dětským lékařem budeme všechny
žádosti hromadně sbírat na MŠ Smetanova (v blízkosti hlavního vchodu patrové budovy
bude schránka označená „ZÁPIS“) a to od 9. 5. do 31. 5. 2019. Vyplněné žádosti vhazujte do
schránky v zalepené obálce, kterou obdržíte u zápisu. Děti, u kterých se předpokládá zvýšená speciální
péče, budou mít k žádosti přiloženo vyjádření pediatra, popř. jiného specializovaného pracoviště
(podrobnější informace podá MŠ).
Nejpozději 7. 6. 2019 budou zveřejněna k jednotlivým mateřským školám registrační čísla přijatých
dětí. Seznamy budou k nahlédnutí u hlavního vchodu na všech budovách MŠ a na stránkách
www.mshumpolec.cz
Přijímané děti budou rozděleny na jednotlivé MŠ s přihlédnutím ke kapacitním možnostem
příslušné MŠ a orientačně ke spádovým oblastem.
Přijaté děti se svými rodiči budou pozvány na den otevřených dveří, kde rodiče převezmou Rozhodnutí
o zařazení dítěte k předškolnímu vzdělávání. Na dni otevřených dveří si děti pohrají, seznámíte se
s prostředím, budete mít k nahlédnutí školní vzdělávací program, fotodokumentaci školy apod.
Zákonný zástupce nepřijatých dětí bude vyrozuměn písemně.
Před vyhlášeným termínem děti nezapisujeme.
Podmínka přijetí dítěte do MŠ
Potvrzení lékaře o očkování dítěte je nezbytné. Netýká se pouze dětí, které nastupují k povinnému
předškolnímu vzdělávání (nar. do 31. 8. 2014) a dítěte, které se nemůže očkování podrobit pro trvalou
kontraindikaci.
Kritéria přijetí do MŠ
1. Dítě, které nastupuje do posledního ročníku předškolní docházky (v září 2020 půjde do ZŠ).
2. Věk dítěte - do MŠ budou přednostně přijímány děti narozené do 31. 8. 2016. Pokud to umožní
kapacita škol, mohou být přijímány i děti mladší a to v případě, že jsou způsobilé plnit školní
vzdělávací program MŠ a mají vytvořené přiměřené hygienické a sebeobslužné návyky. Jestliže se
přijde zapsat větší počet dětí, než je kapacita škol, bude věk dítěte rozhodujícím kritériem.
3. Trvalý pobyt na území města včetně místních částí, nebo v obci, která má s městem uzavřenou
dohodu o zajištění podmínek pro předškolní vzdělávání (viz. spádové oblasti mateřských škol).
Při rozhodování o přijetí má ředitelka právo přihlédnout k důvodům zvláštního zřetele (obtížná
sociální situace, matka samoživitelka apod.)

V Humpolci 29. 3. 2019

Bc. Marcela Němcová
ředitelka mateřské školy

