Mateřská škola Duha Oslavany, okres Brno-venkov, příspěvková
organizace
Sportovní 12,664 12 Oslavany
V Oslavanech dne: 1. 3. 2022

Stanovení podmínek pro podávání žádostí o přijetí dětí
k předškolnímu vzdělávání
Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Duha, okres Brno-venkov, příspěvková
organizace, v souladu s vyhláškou č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění, § 34 odst. 2
zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání (školský zákon), ve
znění pozdějších předpisů, a zákonem č.500/2004 Sb., správní řád v platném znění, stanoví následující
upřesnění pro podávání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023.
Výdej žádostí – 5.5. 2022 od 8.00 do10 .00 hodin a od 14.00 do 16. hodin.
Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání si můžete vyzvednout v uvedené dny v jednotlivých MŠ
(Sportovní, Havířská, Padochov) nebo na webových stránkách školy www.ms-duha.cz. Na Žádost o přijetí dítěte
k předškolnímu vzdělávání potvrdí dětský lékař zdravotní stav vašeho dítěte a řádné očkování dítěte (§50
z.č.258/2000Sb.). Budete také seznámeni s kritérii pro přijímání dětí do MŠ.
Zápis do mateřské školy – 10.5. - 11.5. 2022 od 10.00 do 11.00 hodin a od 14.00 do 16.00 hodin na
pracovišti Sportovní 12, Oslavany.
Ve výše uvedené dny rodiče vrací vyplněné Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (zde je nutné
písemné potvrzení zdravotního stavu dítěte od dětského lékaře). K ověření údajů uváděných v žádosti může MŠ
požadovat předložení rodného listu dítěte. Odevzdané žádosti jsou na MŠ evidovány pro zahájení přijímacího
řízení. Do přijímacího řízení bude přijata pouze řádně a komplexně vyplněná žádost.
Žádosti k předškolnímu vzdělávání lze podávat tímto způsobem:
1. do datové schránky školy (jmwkq4y),
2. osobní podání (pouze na pracovišti Sportovní 12, Oslavany)
V rámci přijímacího řízení ředitelka školy rozhoduje, dle stanovených kriterií a počtu volných míst, o přijetí či
nepřijetí dítěte. Ve správní lhůtě vydá ředitelka MŠ rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí dítěte do MŠ a v souladu
se správním řádem je zašle či předá osobně rodičům. Pokud jsou rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte předávána
rodičům osobně, je nutné, aby rodiče při převzetí rozhodnutí předložili svůj občanský průkaz. Při vydání
rozhodnutí jsou rodiče také seznámeni s průběhem přijímacího řízení.
Další informace:
V době výdeje žádostí pořádá mateřská škola Den otevřených dveří (5.5. 2022 od 8.00 do 10.00 hodin a od
14.00 do 16.00 hodin.) – můžete se seznámit s prostředím mateřské školy, jejím programem, provozními
záležitostmi, školním řádem a dozvědět se další údaje, které vás o konkrétní mateřské škole zajímají.
Co se týče znalostí a dovedností dítěte před nástupem do MŠ-pro dobrou adaptaci dítěte je výhodou, pokud
dítě má základní návyky v sebeobsluze (umí jít na WC, umí se najíst, zvládá přiměřeně oblékání, umí se
dorozumět s ostatními). Dítě může být přijato i v průběhu školního roku pokud se uvolní místo. Informace o
místě, termínu a době pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023
budou umístěny ve vestibulu mateřské školy, na veřejných místech obou detašovaných pracovišť, na webových a
Fb stránkách mateřské školy.
Věříme, že poskytnuté informace rodičům pomohou orientovat se při přijímání dětí do mateřské školy.
---------------------------------------Bc. Hana Kűfhaberová
ředitelka Mateřské školy
Duha Oslavany

