
                      ZÁPIS                         

        NOVÝCH DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
                                V  BŘEŽANECH II 
PRO OBDOBÍ OD 1. 9. 2019  SE USKUTEČNÍ

                           V ÚTERÝ
          7. KVĚTNA 2019     
        OD  13.00  DO  17.00  HODIN    
             V BUDOVĚ MATEŘSKÉ ŠKOLY
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pro děti, které do 31.8.2019 dosáhnou věku pěti let, je od 1. září 
2019 předškolní vzdělávání povinné. Tato povinnost se vztahuje:
- na státní občany ČR, kteří pobývají na území ČR déle než 90 dnů
- na občany jiného členského státu EU, kteří pobývají v ČR déle    
  než 90 dnů
- na jiné cizince oprávněné pobývat v ČR trvale nebo přechodně 
  po dobu delší než 90 dnů
- na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany
Pokud ještě dítě do MŠ nedochází, musí ho zákonný zástupce 
přihlásit ve spádové nebo jím vybrané mateřské škole v termínu 
zápisu.
Nepřihlášení dítěte nebo zanedbání péče o povinné předškolní 
vzdělávání je považováno za přestupek.
Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým 
mentálním postižením.
Individuální vzdělávání dítěte – vzdělávání v přípravné třídě 



základní školy a ve třídě přípravného stupně základní školy 
speciální – vzdělávání v zahraniční škole na území ČR – oznámí 
zákonný zástupce písemně v době zápisu spádové MŠ.
Povinné předškolní vzdělávání trvá případně i ve školním roce, 
pro který byl dítěti povolen odklad povinné školní docházky a je 
ukončeno až začátkem plnění povinné školní docházky.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kritéria pro přijímání dětí:
Do MŠ se přijímají dětí od nejstarších po nejmladší do dovršeného
třetího roku věku v srpnu 2019
    1. s trvalým pobytem v obci Břežany II  
    2. s bydlištěm v obci Břežany II
    3. s bydlištěm v jiných obcích
    4.  děti mladší tří let s nástupem od dosaženého třetího roku
         věku  - s trvalým pobytem 

Děti se přijímají do naplnění kapacity mateřské školy.
O přijetí či nepřijetí rozhoduje ředitelka MŠ ve správním řízení.
 
 
           
S sebou rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce 
dítěte


