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Informace k organizaci zápisu k předškolní docházce a k povinné předškolní docházce
V Českých Budějovicích dne 30. 4. 2020

Pozor změna – uvedené změny jsou označeny žlutě
Právní rámec
S účinností od 1. 9. 2017 je zavedeno povinné předškolní vzdělávání, a to pro děti, které dosáhnou pátého roku (od počátku školního roku, který následuje
po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku). Naše mateřská škola není spádovou školou, vztahuje se na nás ohlašovací povinnost. Zákonný zástupce je povinen
přihlásit dítě k zápisu k povinné předškolní docházce, a to v době řádného termínu zápisu, pokud dítě ještě do mateřské školy nedochází.
Zápis dětí do mateřských škol vychází z ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Při přijímání dítěte je třeba dodržovat podmínky stanovené zvláštním právním předpisem (§50 zákona 258/2000Sb.), tj. budou přijaty děti, které se podrobily
stanoveným pravidelným očkováním.
Nevztahuje se ovšem na děti, které mají povinné předškolní vzdělávání.
Děti se speciálně vzdělávacími potřebami budou přijímány do MŠ za podmínek stanovených vyhláškou č. 27/2016 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se
speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.
Organizace a průběh zápisu
V letošním roce jsme zákonným zástupcům dětí namísto Dnů otevřených dveří poslali videoprohlídku školy. Infoschůzka se také nemohla uskutečnit – byl
zaslán Infoleták s informacemi o mateřské škole a jejím vzdělávacím programu.
ZÁPIS
Přijímání přihlášek k předškolnímu vzdělávání se bude konat ve dnech 5. – 12. května 2020 tzv. vzdáleným způsobem.
V tomto termínu zákonný zástupce dítěte oficiálně požádá o zápis dítěte k předškolnímu vzdělávání a doloží potřebné dokumenty (vyplněné formuláře, kopii
rodného listu dítěte, příp. rozhodnutí o odkladu, zprávu pedagogicko - psychologické poradny či odborného lékaře, rozhodnutí o svěření do péče, rozhodnutí
o střídavé péči, vyjádření lékaře o očkování nebo kopii očkovacího průkazu spolu s čestným prohlášením atd.). Pokud je to možné, je potřeba upřednostnit
podání přihlášky ke vzdělávání bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole. Od 30. 4. 2020 budou zákonným zástupcům emailem zasílány
všechny potřebné informace a formuláře k vyplnění. Vyplněné formuláře pošlou zákonní zástupci zpět do školy. Mohou také využít poštovní schránku školy,
datovou schránku či e-mail s elektronickým podpisem. Pokud formuláře zákonný zástupce potřebuje obdržet vytištěné, denně v pracovních dnech
5. – 12. května 2020 od 8 - 11 hodin je možné osobně si je vyzvednout a také rovnou na místě odevzdat vyplněné.
O přijetí dítěte bude rozhodnuto ve správním řízení do 30 dnů od skončení zápisu. Seznam nově přijatých dětí bude zveřejněn pod přiděleným registračním
číslem na místě veřejně přístupném – vchodové dveře Mateřské školy waldorfské, na www.waldorfcb.cz.
Při rozhodování o přijetí či nepřijetí do mateřské školy pro školní rok 2020/2021 se budeme řídit těmito kritérii:
počet dětí přijatých do stávajících tříd pro školní rok 2020/2021 je 17
souběžná docházka sourozence do naší MŠ, ZŠ, dítě zaměstnance
obeznámenost zákonných zástupců s waldorfskou pedagogikou a jejími principy (informovaný souhlas)
sdílení alternativního pedagogického přístupu
ochota rodičů ke spolupráci s mateřskou školou

Všechny děti musí být před přijetím do mateřské školy samostatné v sebeobsluze a musí mít zafixovány základní hygienické návyky.
Všechny děti jsou přijímány na celodenní docházku se zkušebním pobytem 3 měsíce.

