Zápis do MŠ speciální
Ředitelka MŠ speciální, jejíţ činnost vykonává Základní škola speciální a Mateřská škola
speciální, Nový Jičín, Komenského 64, p. o., po dohodě se zřizovatelem – Moravskoslezský
kraj, stanoví termín a místo zápisu k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok 2018
-2019 (tj. od 1.9.2018) na

3. května 2018 v době od 8.00 do 16.00 hodin
Místo pro podání žádosti: Zápis bude probíhat v ředitelně Mateřské školy speciální na ulici
Komenského 64, v Novém Jičíně
Počet volných míst pro školní rok 2018-2019: 8
Podmínky pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání:
Do mateřské školy speciální jsou přijímány děti s mentálním postiţením a poruchou
autistického spektra a více vadami nebo jiným zdravotním postiţením, které zpravidla k 31. 8.
daného roku před zahájením předškolního vzdělávání dovrší věk 3 let.
Přednostně jsou přijímány děti v předškolním roce docházky a děti s odkladem povinné školní
docházky. Děti s odkladem povinné školní docházky budou přijímány po doloţení
„Rozhodnutí ředitelství základní školy o odkladu školní docházky“.
Ve výjimečných případech mohou být přijaty i děti mladší 3 let, v případě volné kapacity děti
se zdravotním znevýhodněním .
Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání budou dodrţeny podmínky stanovené zvláštním
právním předpisem (ustanovení § 34 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon,
v platném znění a § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění,
podle něhoţ můţe mateřská škola přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným
pravidelným očkováním, nebo že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování
podrobit pro trvalou kontraindikaci či z důvodu zdravotního postiţení. Obojí potvrdí lékař
písemně na příslušném formuláři.

Kritéria pro přijímání dětí
Do mateřské školy bude přijato pouze dítě, které naplňuje kritéria stanovená MŠ speciální.
Pokud počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání překročí stanovený počet
přijímaných dětí do mateřské školy, bude ředitelka školy rozhodovat podle kritérií
v tomto pořadí
I. Děti, které od 1. září do 31. srpna následujícího kalendářního roku dovrší nejvýše 6
let věku nebo, kterým byl povolen odklad školní docházky
1. děti s mentálním postiţením nebo PAS
2. děti s více vadami
3. děti s jiným zdravotním postiţením

II. Děti, ve věku od 3 do 5 let
1. děti s mentálním postiţením nebo PAS
2. děti s více vadami
3. děti s jiným zdravotním postiţením
III. Děti s různým postižením ve věku od 2 do 3 let
III. Děti se zdravotním znevýhodněním
V případě, ţe se přihlásí do mateřské školy speciální dle kritéria č.I.1. takový počet dětí, ţe
zaplní volnou kapacitu MŠ, další hodnotící kritérium č.I.2. a následující se jiţ nepouţijí.
Seznam požadovaných podkladů k odevzdání v den zápisu:
1. Ţádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
2. Doporučení ošetřujícího praktického lékaře pro děti a dorost a potvrzení lékaře o
absolvování stanoveného pravidelného očkování dítěte a doklad o odolnosti dítěte
proti nákaze dle § 50 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví.
3. Doporučení příslušného ŠPZ – SPC k předškolnímu vzdělávání v MŠ speciální
Formulář ţádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy speciální a
formulář pro doporučení lékaře, si zákonní zástupci dítěte vyzvednou osobně u ředitelky MŠ.
Doporučení poradenského zařízení si zajistí u příslušného školského poradenského zařízení
(SPC, PPP).

Při podání ţádosti jsou zákonní zástupci povinni předloţit :
 platný občanský průkaz zákonného zástupce
 doklad o trvalém bydliště zákonného zástupce
 rodný list dítěte
 doklad o povolení pobytu na území ČR (zákonný zástupce dítěte s cizím státním
občanstvím).
Bez uvedených dokladů nemůţe ředitelka přijmout dítě do MŠ.
Zákonný zástupce je povinen přihlásit k předškolnímu vzdělávání pro školní rok
2018/2019 dítě, které do 31. srpna 2018 dosáhne 5 let věku. Zápis se netýká dětí, které již
mateřskou školu navštěvují.

PaedDr. Marcela Komendová
ředitelka MŠ, v.r.

