Pravidla
pro přijímání dětí do mateřských škol v Hustopečích
pro školní rok 2014/15
Zápis dítěte do mateřské školy
Doba zápisu do mateřských škol na následující školní rok (zpravidla v březnu či dubnu) se
zveřejňuje na webových stránkách města a na webu mateřských škol.
Přijímání dětí provádí příslušná mateřská škola, na kterou zákonný zástupce podal žádost,
podle předem stanovených kritérií
O přijetí dítěte do mateřské školy rozhoduje výhradně ředitelka mateřské školy,stejně jako o
stanovení případného zkušebního pobytu dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce.
Předškolní vzdělávání se poskytuje dětem zpravidla ve věku od 3 let až do začátku povinné
školní docházky.
Přednostně jsou přijímány děti v posledním roce před nástupem do základní školy.
Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku, pokud to umožní
kapacita MŠ.
Doklady k zápisu dítěte:
-

vyplněná žádost o přijetí dítěte do mateřské školy
čestné prohlášení rodičů o povinném očkování dítěte
vyplněné čestné prohlášení o místě trvalého pobytu dítěte a jeho zákonných zástupců

Vzdělání v mateřské škole probíhá za úplatu. Výše úplaty je stanovena pro obě mateřské
školy zřizované městem Hustopeče jednotně a to 400,- Kč za měsíc.
Bezúplatné vzdělávání v mateřské škole je pouze v posledních 12 měsících před zahájením
povinné školní docházky.
Na žádost zákonného zástupce může ředitelka školy na základě písemné žádosti zákonného
zástupce dítěte snížit nebo prominout úplatu, zejména v případě dětí se sociálním
znevýhodněním nebo zdravotním postižením nebo dětí v pěstounské péči. K žádosti je třeba
doložit potvrzení prokazující její důvodnost ( pobírání sociálních dávek, zpráva o zdravotním
stavu dítěte apod.).
Dnem 1.1 2014 začal platit nový občanský zákoník
( zákon č.89/2012 Sb.,), který upravuje jednání zákon. zástupců
( rodičů) za nezletilé dítě.
-

volba mateřské školy patří mezi záležitosti,které jsou pro dítě významné,a proto je
třeba shody obou rodičů
vzhledem k tomu,že za dítě může jednat i pouze jeden z rodičů a že třetí osoba ( škola)
je v takovém případě zpravidla v dobré víře (neví-li o neshodě rodičů),stačí,že žádost
o přijetí podá jeden z rodičů dítěte a že v řízení dítě zastupuje pouze jeden z rodičů.

V případě počtu žádostí převyšujících možnosti školy, po zabezpečení přijetí dětí
v posledním roce před nástupem do základní školy, bude ředitelka dané školy postupovat
dále dle zvýhodňujících kritérií:
Pořadí
č.
1.

Kritéria pro přijetí do MŠ

Bodové
hodnoty

Přednostně dítě s trvalým bydlištěm
V Hustopečích
dítě, které dosáhne k 1.9 2014 věku 4 roky

5

2

4.

dítě, které dosáhne nejpozději 31.12.2014 požadovaného
minimálního věku 3 roky
dítě jehož starší sourozenec již navštěvuje naši mateřskou školu

5.

Přihlášení dítěte k celodenního pobytu

6.

Dítě, jehož rodiče podávají přihlášku do MŠ opakovaně

2.
3.

3

1
5
1

Splnění jednotlivých kritérií je bodově ohodnoceno. Přijímány jsou děti v pořadí podle
dosažených bodů.
V případě rovnosti bodů budou zvýhodněny děti dříve narozené. Zvýhodněny budou tedy
starší děti, posuzováno bude dle data narození.

V Hustopečích, dne 5.2.2014

