Základní škola a Mateřská škola Pěnčín 17,
příspěvková organizace
Email: skola@zs-pencin.cz, 485 177 257 (ZŠ), 485 177 273(MŠ)
Vážení rodiče,
pokud žádáte o zápis do mateřské školy, jsou tyto informace určené právě pro Vás.
Místo podání žádosti: budova Mateřské školy Pěnčín 109, okres Liberec.
Termín přijímání žádostí : 2.5 .2018,

10.00 – 15.00 hodin.

Formulář žádosti si lze vyzvednout v Mateřské škole Pěnčín 109, okres Liberec 24.4. 20818 kdy se koná Den
otevřených dveří v MŠ – od 9:00 – 11:00 hod., nebo stáhnout z webových stránek školy.
Nedílnou součástí žádosti o přijetí je potvrzení registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost o stanoveném
řádném očkování (k tomuto účelu poslouží i vyjádření lékaře v Žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání);
Při podávání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání předloží zákonný zástupce dítěte:
1. řádně vyplněnou žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání (včetně potvrzení lékaře o řádném očkování dítěte)
2. občanský průkaz zákonného zástupce
3. rodný list dítěte
4. v případě speciálních vzdělávacích potřeb dítěte doporučení ke vzdělávání ze školského poradenského zařízení
(PPP,SPC). Pokud nebudete mít při zápisu odborné doporučení školského poradenského zařízení, je potřeba ho
dodat do 10. 5. 2018. V opačném případě bude správní řízení přerušeno.
5. potvrzení trvalého bydliště dítěte, je-li odlišné od trvalého bydliště zákonného zástupce.

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy v Pěnčíně
pro školní rok 2018/2019:
1. K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti, na které se vztahuje povinné předškolní
vzdělávání, s místem trvalého pobytu v Pěnčíně ( včetně jeho přilehlých částí: Střížovice,
Albrechtice, Kamení, Zásada, Červenice) a obec Čtveřín ze školského obvodu spádové mateřské
školy – tzn. dítě, které k 31.8. daného roku dovrší věku 5 let, a dítě s odkladem školní docházky,
s trvalým pobytem v Pěnčíně ve školském obvodu spádové mateřské školy. Pro takové dítě je
předškolní vzdělávání povinné ( podle § 34, odst.1 Zákona č. 561/2004Sb., v platném znění.)
2. Děti s místem trvalého pobytu v Pěnčíně a obce Čtveřín, které dovrší věku nejméně 4 let k 31. 8.
daného roku – podle data narození od nejstarších po nejmladší.
3. Děti s místem trvalého pobytu v Pěnčíně a obce Čtveřín, které dovrší nejméně 3 let k 31.8.
daného roku podle data narození od nejstarších po nejmladší.
4. Děti s místem trvalého pobytu v Pěnčíně a obce Čtveřín, které dovrší 3 let k 31.12. daného
kalendářního roku
podle data narození od nejstarších po nejmladší.
5. Sourozenci již přijatých dětí, nebo dětí s docházkou do základní školy v Pěnčíně, které dovrší
k 31.12. daného kalendářního roku věku 3let podle data narození od nejstarších po nejmladší.
6. Ostatní děti z nespádové oblasti obce Pěnčín v pořadí od nejstaršího po nejmladší do naplnění
volné kapacity školy.
Upozornění: Uchazeči nebudou bodově ohodnoceni, o přijetí bude rozhodovat spádovost a pořadí
podle věku (viz výše)
Rozhodnutí o přijetí/ nepřijetí k předškolnímu vzdělávání se oznamují zveřejněním seznamu dětí pod
přiděleným registračním číslem, na webových stránkách školy, na veřejné desce před MŠ a na nástěnce
v MŠ a to po dobu nejméně 15 dnů. Předpokládaný termín zveřejnění je stanoven na den: 15.5. 2018

Informace k zápisu na školní rok 2018/2019 a k povinnému
předškolnímu vzdělávání v MŠ Pěnčín
Podle nového školského zákona s účinností od 1.1. 2017 platí: „ od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě
dosáhne 5. roku věku, do zahájení povinné školní docházky, je předškolní vzdělávání povinné, není-li stanoveno jinak.
V letošním roce platí pro děti, kterým bude 5 let před 1.9. 2018.
1) Povinné předškolní vzdělávání v MŠ
- pravidelná denní docházka
- v pracovních dnech nepřetržitě 4 hodiny denně, v době školních prázdnin je dobrovolné
- podmínky pro omlouvání neúčasti a uvolňování dítěte stanoví školní řád
2) Jiný způsob povinného předškolního vzdělávání
- přípravná třída ZŠ, přípravný stupeň ZSŠ, zahraniční škola, individuální vzdělávání
- povinnost zákonného zástupce oznámit do 31.5. 2018 přijetí do jiného typu školy řediteli spádové MŠ
3) Individuální vzdělávání
- povinnost zákonného zástupce oznámit do 31.5. 2018 individuální vzdělávání dítěte řediteli MŠ, kde je dítě přijato
- obsah oznámení: jméno, RČ, místo trvalého pobytu, období, kdy bude dítě individuálně vzděláváno, důvody individuálního
vzdělávání
- ředitel MŠ doporučí zákonnému zástupci oblasti, v nichž má být dítě vzděláváno
- povinnost zákonného zástupce dostavit se k ověření úrovně vzdělávání
- termín ověření v průběhu listopadu a prosince určí ředitel MŠ
Poučení žadatelů:
Na základě ustanovení § 36 odst. 3 a § 38 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších změn a doplňků,
tímto žadatele, respektive účastníky či jejich zástupce informujeme o možnosti a zároveň k využití takové možnosti vyzýváme
(na požádání je možné domluvit individuální termín):
a) vyjádřit se před vydáním rozhodnutí ve věci k podkladům rozhodnutí, se kterými je možno se seznámit v kanceláři
mateřské školy dne: 14.5. 2018 v čase od 8:30 – 11:30, 13:00 – 15:00
možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí se netýká žadatele, pokud se jeho žádosti v plném rozsahu vyhovuje, a účastníka,
který se práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí vzdal;
b) uplatnit právo nahlížet do spisu, a to i v případě, že je rozhodnutí ve věci již v právní moci. Nahlížet do spisu je možno
v kanceláři mateřské školy dne: 14.5. 2018 v čase od 8:30 – 11:30, 13:00 – 15:00

Podle novely školského zákona č 561/2004 Sb., bude oznámení – seznam přijatých i nepřijatých dětí vyvěšen na vstupních
dveřích do MŠ, na vývěsce před mateřskou školou a také na webových stránkách školy pod registračním číslem účastníka
přijímacího řízení.
O přijetí Vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí,
které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole. Rodičům přijatých dětí bude rozhodnutí v písemné podobě vydáno pouze na
vyžádání.
Rodiče dětí, které budou přijaté do více mateřských škol a rozhodnou se pro jinou MŠ, písemně informují ředitelku MŠ
Pěnčín, že dítě do MŠ nenastoupí a také vyplní formulář „Zpětvzetí žádosti“ (nestačí zaslat email – je potřeba oznámení
podepsat, formulář je k dispozici na webových stránkách školy). Ředitelka MŠ Pěnčín nabídne takto uvolněné místo dalšímu
dítěti v pořadí.
Žadatel byl také poučen o náležitostech povinného předškolního vzdělávání – oznámení o individuálním vzdělávání doručte
škole do 31.5. 2018
K vyzvednutí „Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání“ budou rodiče vyzváni k osobnímu převzetí proti
podpisu (popřípadě bude zasláno poštou doporučeně s doručenkou na Vámi udanou adresu).
Schůzka rodičů nově přijatých dětí se bude konat 14.6. 2018 od 15.00 hod. v budově MŠ – v jídelně žáků ZŠ.

V Pěnčíně 12.3. 2018

Mgr. Jana Seiwaldová

ředitelka ZŠ a MŠ Pěnčín

