Mateřská škola Vrbno pod Pradědem, Jesenická 448, okres Bruntál,
příspěvková organizace

po dohodě se zřizovatelem vyhlašuje

Zápis do mateřské školy pro školní rok 2022/2023,
který se uskuteční od 12.května do 13.května 2022
K zápisu s sebou přineste rodný list dítěte, občanský průkaz, případně vyplněnou žádost o
přijetí dítěte a evidenční list potvrzený pediatrem, na kterém musí být uvedeno, zda se vaše
dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní
nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (§50 zákon č. 258/2000 Sb., o
ochraně veřejného zdraví).
Tyto dokumenty si můžete vyzvednout v ředitelně školy nebo vytisknout z webových stránek
mateřské školy www.msjesenicka.com v záložce „školka /Přijímací řízení“ spolu s dalšími
dokumenty. Zde také najdete všechny informace týkající se mateřské školy jako např.: školní
vzdělávací program, školní řád, akce školy, fotografie, jídelníček, jména zaměstnanců a další
dokumenty.

Zapsat dítě k předškolnímu vzdělávání můžete následujícím způsobem:
Podání žádosti
Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o
přijetí k předškolnímu vzdělávání učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické
podobě.

Žádost o přijetí dítěte je tedy možné doručit následujícími způsoby:
1. do datové schránky školy - jiek383
2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
3. poštou, na adresu školy ( Mateřská škola , Jesenická 448/9, Vrbno pod Pradědem 793 26)
4. osobní podání
Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného
elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit
jedním z výše uvedených způsobů.
Pro doložení rodných listů platí, že stačí odeslat jejich prostou kopii dálkovým způsobem,
přiložit tištěnou kopii k žádosti, nebo přinést s sebou k zápisu originál k doložení pravosti údajů
uvedených v žádosti.
Doložení řádného očkování dítěte
Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti
podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo
se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní
povinné předškolní vzdělávání.
Pro doložení této povinnosti je nutné vyplnit evidenční list dítěte a nechat potvrdit pediatrem.

V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat
praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže
očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.
Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023:
K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímá:
1. Dítě, které do 31.8.2022 dosáhne 5 let věku s místem trvalého pobytu v příslušném školském
obvodu spádové školy (stanoveném Městským úřadem Vrbno pod Pradědem) na území města
Vrbna pod Pradědem
2. Dítě, které do 31.8.2022 dosáhne 4 let věku s trvalým pobytem v příslušném školském obvodu
spádové školy (stanoveném Městským úřadem Vrbno pod Pradědem) na území města Vrbna
pod Pradědem
3. Dítě, které do 31.8.2022 dosáhne nejméně 3 let věku s trvalým pobytem v příslušném
školském obvodu spádové školy (stanoveném Městským úřadem Vrbno pod Pradědem) na
území města Vrbna pod Pradědem
4. Dítě s trvalým pobytem ve městě Vrbno pod Pradědem
5.

Dítě, které do 31.8.2022 dosáhne 2 let věku

Pro děti , které do 31.8.2022 dosáhnou 5 let věku je předškolní vzdělávání od 1.9.2022 povinné.
O přijetí dítěte podle §16 odst. 9, se zdravotním postižením, rozhoduje ředitelka školy na základě
písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího praktického
lékaře pro děti a dorost.
O přijetí dítěte nerozhoduje datum podání žádosti, ani pořadí podaných žádostí. V případě, že počet
žádostí převyšuje povolenou kapacitu počtu dětí v mateřské škole, rozhoduje o přijetí k předškolnímu
vzdělávání ředitelka školy na základě kritérií MŠ.
O přijetí dítěte do MŠ budete informováni do 30 dnů od podání žádosti pod jejím registračním číslem,
zveřejněním na webových stránkách školy www.msjesenicka.com a na dveřích hlavní budovy školy.

Pár informací k tomu, co naše mateřská škola nabízí
Vážení rodiče,
úkolem naší mateřské školy je podporovat Vaši rodinnou výchovu a poskytnout Vašemu dítěti
příležitosti k aktivnímu učení, v souladu s Rámcově vzdělávacím programem, v příjemném a
bezpečném prostředí.
Chceme, aby dítě, které opustí mateřskou školu, bylo dle svých možností připraveno na vstup do
základní školy a znalo své hodnoty.

Všechny vás srdečně zveme na prohlídku naší mateřské školy a těšíme se na vás.

Pavlína Lesniaková – ředitelka MŠ
a kolektiv mateřské školy

