Mateřská škola, Boršice u Blatnice, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace
Boršice u Blatnice 59
687 63 Boršice u Blatnice
IČO: 750 22 575
Telefon: 572 582 739
e-mail: msborsiceub@zkedu.cz

Informace k zápisu k předškolnímu vzdělávání, kritéria pro přijetí




Mateřská škola je povinna přijmout dítě, které k 31. 8. dovršilo 5-ti let a které patří do
spádové oblasti Boršice u Blatnice.
Do MŠ může být přijato i dítě, které k 31. 8. 2021 dosáhlo nejméně 2 let, pokud má MŠ
dostačující kapacitu a vhodné podmínky.
Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální
vzdělávání dle § 34b školského zákona. Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná
osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola. Zákonný zástupce musí nicméně i
tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Oznámení o individuálním vzdělávání
dítěte předá zákonný zástupce řediteli školy zároveň s žádostí o přijetí k předškolnímu
vzdělávání nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, tedy do 31. května 2021.

Pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání předkládá zákonný zástupce dítěte:


žádost zákonného zástupce o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (vytištěný formulář je
k dispozici předem v MŠ nebo k vytištění na webových stránkách MŠ). Součástí žádosti je
potvrzení praktického dětského lékaře o tom, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným
očkováním nebo doklad o tom, že je vůči nákaze imunní nebo potvrzení o tom, že se nemůže
očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Za platné potvrzení (vzhledem k aktuální
epidemiologické situaci) se považuje i potvrzení praktického dětského lékaře zaslané
emailem, pak již není třeba mít vyplněnou kolonku v žádosti.



Kopii rodného listu dítěte

Termín zápisu: čtvrtek 6. 5. 2021 - příjem žádostí od 6:15 - 16:00 hod.
Žádost o přijetí dítěte doručte do MŠ následujícím způsobem:
1. Osobním předáním v MŠ Boršice u Blatnice - 6. 5. 2021. Upřednostňujeme odevzdání vyplněné a
podepsané žádosti v obálce, včetně kopie očkovacího průkazu a kopie rodného listu dítěte, do
schránky umístněné na budově školky. Schránka bude v den zápisu neustále průběžně vybírána.
2. Poštou na adresu školy: Mateřská škola Boršice u Blatnice, č. 59, 687 63 Boršice u Blatnice
3. E-mailem s elektronickým podpisem (nelze jen poslat obyčejný e-mail!) e-mail MŠ Boršice u
Blatnice: msborsiceub@zkedu.cz
4. Do datové schránky MŠ Boršice u Blatnice - ID datové schránky je: w8fknps
Potvrzení o očkování není požadováno u dětí, které nastupují k povinnému předškolnímu vzdělávání.

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Boršice u Blatnice, okres
Uherské Hradiště, příspěvková organizace, pro školní rok 2021/2022
Kritéria:
1. Věk

5 let dosažených k 31. 8. 2021
4 roky dosažené k 31. 8. 2021
dítěte
3 roky dosažené k 31. 8. 2021
3 roky dosažené k 31. 12. 2021
2 roky dosažené k 31. 8. 2021
2. Trvalý pobyt v Boršicích u Blatnice u dítěte, které dosáhlo věku
minimálně 3 let k 31. 8. 2021
3. Individuální
situace dítěte

Sourozenec, který je již v MŠ přijatý a bude se v dané
MŠ vzdělávat i v následujícím školním roce
Dítě se specifickými vzdělávacími potřebami

4. Bydliště dítěte v Boršicích u Blatnice*

Počet bodů:
10
6
4
3
1
5

2
1
3

* Vztahuje se též na děti občanů EU, kteří pobývají na území ČR a místo pobytu mají hlášeno na území obce Boršice u
Blatnice a také na cizince ze třetích zemí, kteří pobývají na území ČR na dobu delší než 90 dnů a mají hlášeno místo pobytu
na území obce Boršice u Blatnice. Občané třetích zemí jsou povinni doložit oprávnění k pobytu na území ČR.

Každému žadateli – dítěti budou přiděleny body za dosažená kritéria, žadatelé se shodným počtem
přidělených bodů budou dále řazeni podle data narození (od nejstaršího po nejmladší).
Při zápisu dostanete registrační číslo - kód, který vám bude zaslán na uvedenou e-mailovou adresu.
Ve správním řízení pak bude do 30 dnů rozhodnuto o žádostech, seznam s kódy a výsledkem bude
vystaven ve venkovní vitríně před MŠ, na vchodových dveřích a na webu MŠ. Rozhodnutí o nepřijetí
dítěte se oznamuje písemně. Proti vydanému rozhodnutí je možné do 15 dnů podat odvolání.
Odvolání se od zákonných zástupců prostřednictvím ředitelky MŠ podává ke Krajskému úřadu ve
Zlíně.
Pokud si potřebujete vyzvednout vytištěnou žádost v MŠ, domluvte se prosím předem telefonicky,
v dopoledních hodinách, v pracovní dny na telefonu 572 582 739, nejlépe e-mailem:
msborsiceub@zkedu.cz. Ve stejnou dobu a na stejných kontaktech jsme k dispozici pro případ
dotazů.

