Mateřská škola Újezd u Brna, okres Brno – venkov,
příspěvková organizace
Palackého 200, 664 53 Újezd u Brna
Číslo jednací: MŠ/59/2019

ZÁPIS DOMATEŘSKÉ ŠKOLY ÚJEZD U BRNA
PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020
Ředitelka Mateřské školy Újezd u Brna, po dohodě se zřizovatelem Městem
Újezd u Brna a v souladu se zákonem č. 178/2016Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění, stanoví následující
podmínky pro podávání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok
2019/2020.
UPOZORNĚNÍ – ZÁPIS JE POVINNÝ PRO DĚTI, KTERÉ DOVRŠÍ VĚKU 5 LET
DO KONCE SRPNA 2019 DOSUD NEDOCHÁZEJÍCÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY.

Místo pro podávání žádostí: Mateřská škola Újezd u Brna, Palackého 200,
Újezd u Brna
Termín: 6.5. 2019 – Zápis společně s dnem otevřených dveří v mateřské
škole (8.00h – 16.00h), po celý den možnost podání informací k přijímání dětí
do mateřské školy v ředitelně školy, spolu s předáním formuláře - žádost
o přijetí dítěte
Doba pro podání žádosti: 6.5. – 17.5. 2019
Možnost nahlížet do spisu a jeho případné doplnění: 20.5. - 24.5. 2019
Vydávání rozhodnutí: 4.6. 2019 (8.00h - 16.00h)
Zákonný zástupce (rodič) s sebou k zápisu přivede přihlašované dítě, jeho
identifikaci prokáže rodným listem dítěte a předloží svůj občanský průkaz.
Žádosti pro přijetí dítěte budou NEJPRVE předávány u zápisu společně
s registračním číslem (v mimořádném případě a po dohodě s ředitelkou
školy mimo vyhrazený termín).
Informace pro podávání žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
pro školní rok 2019/2020 budou zveřejněny:
- v Mateřské škole Újezd u Brna
- vyhlášeny místním rozhlasem
- na webových stránkách mateřské školy www.msujezdubrna.cz
V Újezdu u Brna dne 1. dubna 2019.
ředitelka Mateřské školy Újezd u Brna

Příloha č. 1.

Kritéria pro přijímání dětí kpředškolnímu vzdělávání
vMateřské škole Újezd u Brna, pro školní rok 2019/2020
Ředitelka Mateřské školy Újezd u Brna, okres Brno-venkov, příspěvková
organizace (dále jen mateřská škola) stanoví následující kritéria, podle kterých bude
postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole
v případech, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí o přijetí překročí
stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

Přednostně bude přijato:
1) dítě, které nejpozději před 1.9. 2019 dosáhne věku tří let a které má trvalý pobyt
ve školském obvodu Mateřské školy Újezd u Brna, okres Brno-venkov,
příspěvková organizace
Dále dítě, které nesplní bod č.1 v následujícím pořadí:
2) trvalý pobyt dítěte v městě, ve kterém mateřská škola sídlí - Újezd u Brna,
(posuzováno k datu podání žádosti) /10 bodů/;
3) ostatní /dítě, které nedovrší věku 3 let nejpozději ke dni 31.8. 2019; dítě s trvalým
pobytem mimo Újezd u Brna k datu podání žádosti; dítě s nástupem po 1.9. 2019/
/ 1 bod/.
V případě, že se k předškolnímu vzdělávání přihlásí větší počet dětí než je kapacita
mateřské školy, budou děti po zhodnocení kritérií (body č.2 a 3.) se stejným počtem
bodů, seřazeny dle věku od nejstaršího po nejmladšího (posuzováno je celé datum
narození).
Pozn.: Pokud se na posledním místě, díky stejnému počtu bodů a splněných kritérií, umístí
více žadatelů, o přijetí do MŠ rozhodne los.
V případě uvolnění místa v mateřské škole během školního roku (nevznikne-li nárok na
umístění dítěte splňující bod č.1) bude ředitelka mateřské školy přednostně kontaktovat
zákonné zástupce nepřijatých dětí dle pořadníku, který vyplyne ze zápisu do MŠ.

