Mateřská škola Ostrava – Zábřeh, Za Školou 1, příspěvková organizace

JAK PROBÍHÁ ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
Zákonný zástupce dítěte se dostaví ve stanovený termín do zvolené mateřské školy
k přijímacímu řízení tzv. „zápisu do MŠ“ - viz „Termín a místo zápisu do MŠ“.
K zápisu přijďte i s dítětem a s dokumenty sloužícími k ověření náležitostí požadovaných
správním řádem
 rodný list dítěte;
 občanský průkaz zákonného zástupce;
 doklad o svěření dítěte do péče (u pěstounů apod.).
V mateřské škole zákonný zástupce dítě zapíše a vyzvedne si „žádost o přijetí dítěte
k předškolnímu vzdělávání“. Současně s žádostí bude zákonnému zástupci dítěte sděleno
pořadové číslo (číslo si dobře zapište, protože dítě bude v průběhu zápisů uváděno už jen
pod tímto pořadovým číslem!!!).
Zákonný zástupce žádost vyplní a opatří potvrzením dětské lékařky, že dítě absolvovalo
zákonem stanovená očkování (nebo že je dítě proti nákaze imunní nebo že se očkování
nemůže podrobit pro trvalou kontraindikaci).
Potvrzení o absolvovaném očkování nemusí dokládat zákonný zástupce dítěte, které bude
plnit povinné předškolní vzdělávání.
Vyplněnou a lékařem potvrzenou „žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání“ odevzdá
zákonný zástupce dítěte ve stanoveném termínu v mateřské škole, ve které dítě zapsal. Termín
pro odevzdání „žádostí“ bude zákonnému zástupci sdělen u zápisu do MŠ.
Pokud by počet žádostí k předškolnímu vzdělávání přesáhl volnou kapacitu v mateřské škole
pro daný školní rok, bude ředitelka školy rozhodovat při přijímání dětí dle zveřejněných
kritérií – viz „Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání“.
Výsledky přijímacího řízení tedy rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte budou zveřejněny na
vývěsní listině v mateřské škole, do které zákonný zástupce dítě zapsal a také na
www.mszaskolou.cz. Rozhodnutí budou zveřejněna pod pořadovým číslem dítěte, které bylo
zákonným zástupcům sděleno u zápisu do MŠ.
Termín zveřejnění výsledků přijímacího řízení bude zákonný zástupcům sdělen rovněž u
zápisu do MŠ.
Do mateřské školy mohou být přijaty také děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Tyto
děti mohou být přijaty do logopedické třídy. Podmínkou pro zařazení dítěte do logopedické
třídy je Doporučení školského poradenského zařízení – tzn. Speciálního pedagogického
centra (SPC), jehož součástí je navržení konkrétních podpůrných opatření.
Podrobné informace, jak postupovat v případě žádosti o umístění dítěte se speciálními
vzdělávacími potřebami do logopedické třídy, může zákonný zástupce získat přímo u zápisu
do MŠ.
___________________________________________________________________________
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POČET TŘÍD A POČTY DĚTÍ VE TŘÍDÁCH
V naší příspěvkové organizaci máme v provozu 13 tříd - z toho:
 10 běžných tříd
 2 třídy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami (tzv. logopedické třídy)
 1 třída pro 2-3 leté děti
Běžné třídy se naplňují maximální do počtu 28 dětí ve třídě.
Logopedické třídy (pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami) se naplňují do počtu
14 dětí ve třídě.
Třída pro 2-3leté děti se naplňuje maximálně do počtu 16 dětí ve třídě.

KAPACITA JEDNOTLIVÝCH MATEŘSKÝCH ŠKOL
MŠ Za Školou:

2 běžné třídy, každá nejvýše s 28 dětmi, tzn. 56 dětí
1 třída pro 2-3 leté děti s maximálním počtem 16 dětí
kapacita MŠ Za Školou = 72 dětí

MŠ Tylova:

2 běžné třídy, každá nejvýše s 28 dětmi, tzn. 56 dětí
2 logopedické třídy pro děti se speciálními vzdělávacími
potřebami, každá nejvýše se 14 dětmi, tzn. 28 dětí
kapacita MŠ Tylova = 84 dětí

MŠ U Zámku:

2 běžné třídy, každá nejvýše s 22 dětmi, tzn. 44 dětí
1 běžná třída nejvýše s 21 dětmi
kapacita MŠ U Zámku = 65 dětí

MŠ Tarnavova:

3 běžné třídy, každá nejvýše s 28 dětmi, tzn. 84 dětí
kapacita MŠ Tarnavova = 84 dětí

