Pravidla pro přijetí dětí do mateřských škol zřízených Městem Krnov
Dle § 34 odst. 3 zák. č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, o přijetí k předškolnímu
vzdělávání rozhoduje ředitel mateřské školy.
Mateřské školy zřízené městem Krnov zajišťují pouze celodenní provoz.
Do mateřských škol zřízených Městem Krnov jsou přijaty děti podle těchto pravidel:
1. Přednostně se přijímají k předškolnímu vzdělávání děti s místem trvalého pobytu na území
města Krnova v posledním roce před zahájením povinné školní docházky (tzn. dosáhnou
věku 6 let v období od 1. 9. do 31. 8. školního roku, pro který jsou zapisovány) a děti s odkladem
povinné školní docházky.
Zdravotně postižené děti se přednostně přijímají do MŠ K. Čapka, a to na základě odborného
doporučení speciálního pedagogického centra.
2. Dále se přednostně přijímají děti s místem trvalého nebo prokázaného bydliště (např.
nájemní, či kupní smlouvou) na území města Krnov, dále jen bydliště, a to v pořadí:
a) sourozenci dětí, které se již v mateřské škole vzdělávají a zákonní zástupci jsou
studující, v pracovním či jiném obdobném poměru a k 31. 8. roku konání zápisu dosáhne dítě
věku 3 let,
b) děti, které dosáhnou k 31. 8. roku konání zápisu věku 3 let a zákonní zástupci jsou
studující, v pracovním či jiném obdobném poměru,
c) děti, které dosáhnou k 31. 12. roku konání zápisu věku 3 let a zákonní zástupci
jsou studující, v pracovním či jiném obdobném poměru,
d) děti, o které pečuje zákonný zástupce bez zaměstnání nebo zákonný zástupce
registrovaný na Úřadu práce,
e) děti, o které pečuje zákonný zástupce pobírající rodičovský příspěvek,
f) děti, o které pečuje zákonný zástupce na mateřské dovolené,
g) ostatní.
Pozn.: Při shodném splnění daných podmínek má přednost starší dítě.
Do mateřských škol zřízených Městem Krnov mohou být přijaty děti, které nemají bydliště na
území města Krnova, na doplnění kapacity mateřských škol.
O přijetí dítěte nerozhoduje datum podání ani pořadí podání žádosti!
Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání se podává v mateřské škole. Doložení
skutečností pro přednostní přijetí podle výše uvedených pravidel je v zájmu zákonného
zástupce dítěte. Pokud neprokáže nárok v souladu s těmito kritérii, bude posuzován jako zájemce
na dalším místě.
Všichni zákonní zástupci, kteří podali žádost o přijetí do MŠ, obdrží písemné rozhodnutí o přijetí
či nepřijetí dítěte na jimi zvolenou mateřskou školu. V případě nevyhovění žádosti, může být
zákonnému zástupci dítěte nabídnuta mateřská škola na území města Krnova s volnou kapacitou.
MŠ zřízené Městem Krnov mohou přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným
pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní, nebo se nemůže očkování
podrobit pro trvalou kontraindikaci (viz. § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví,
v platném znění).
Tato pravidla byla schválena Radou města Krnova dne 12. dubna 2010, č.usn. 2274/77

