INFORMACE K ORGANIZACI A PRŮBĚHU ZÁPISU
Zápis do Mateřské školy Didaktis pro školní rok 2020/2021
Termín zápisu:

Zápis v naší škole proběhne v pátek 15. května 2020 od 10 do 16 hodin.
Zůstanou-li volná místa, budeme přijímat děti i po tomto termínu v průběhu
celého školního roku.

Průběh zápisu:

Rodiče dítěte podají žádost o přijetí. Rodiče dětí, které 31.08.2020
nedosáhnou věku 5 let, přikládají také čestné prohlášení k očkování a kopii
očkovacího průkazu.
Oba formuláře – přihlášku a čestné prohlášení – rodičům na požádání
zašleme e-mailem. Vzhledem k aktuální situaci probíhají zápisy bez osobní
přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole.

Nejvyšší počet
přijímaných dětí:

Přijímat budeme děti do existující třídy mateřské školy nejvýše do celkového
počtu 15 dětí ve třídě.

Kritéria pro přijetí:

1. Věk: přijímáme děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let.
2. Zdravotní způsobilost: dítě se podrobilo stanoveným pravidelným
očkováním a má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže
očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci – netýká se dětí, které
31.08.2020 dovrší 5 let věku.
3. Sebeobsluha: dítě se dokáže samo obsloužit s případnou dopomocí.
4. Zralost: dítě je duševně přiměřeně zralé a je schopno respektovat
stanovená pravidla soužití v kolektivu.
Pokud počet žádostí o přijetí do mateřské školy překročí stanovený nejvyšší
počet dětí ve třídě, budou přednostně přijímány děti, které začnou 1. září
2020 plnit povinné předškolní vzdělávání.

Co je třeba
Kontaktovat školu prostřednictvím kontaktního formuláře, e-mailem nebo
před zápisem udělat: telefonicky.
Jaký bude další
postup?

Na žádosti o přijetí odpovíme ve správním řízení podle „Harmonogramu
přijímacího řízení“, který je přiložen níže. Výsledky zápisu se zveřejňují
vyvěšením anonymního seznamu uchazečů, a to pod přiděleným
registračním číslem na vstupních dveřích školy. Seznam bude ke stažení také
na webových stránkách školy (www.zsdidaktis.cz).

Pod slovem „rodič“ je vždy rozuměn zákonný zástupce dítěte. Pod slovem „dítě“ je vždy rozuměn
uchazeč o přijetí.
Brno, 06.04.2020

Mgr. Richard Jurečka, Ph.D.
ředitel školy

HARMONOGRAM PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
Datum zápisu: 15. 5. 2020
Úkony ve správním řízení
Podání žádosti o přijetí ke vzdělávání

Do termínu
15. 5. 2020

Přidělení registračního čísla

15. 5. 2020

Kdo provádí
Dítě prostřednictvím svého
zákonného zástupce
Škola

Uzavření veškerých podkladů pro rozhodnutí

25. 5. 2020

Škola

Vyjádření se k podkladům rozhodnutí podle
§ 36 odst. 3 správního řádu

25. 5. 2020

Zákonný zástupce dítěte

Rozhodnutí ve věci (zveřejněním seznamu
přijatých a nepřijatých uchazečů)

29. 5. 2020

Škola

Brno, 06.04.2020

Mgr. Richard Jurečka, Ph.D.
ředitel školy

