Informace z Mateřské školy Brušperk, Sportovní 520, příspěvková organizace

Vážení spoluobčané, vzhledem ke změnám v předškolním vzdělávání
v roce 2017, bych Vás ráda o těch nejzásadnějších informovala.

Předškolní vzdělávání (PV) se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let,
nejdříve však pro děti od dvou let. Od počátku školního roku, který následuje po dni,
kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky, je
předškolní vzdělávání povinné. Povinné předškolní vzdělávání v mateřské škole je
bezplatné až do doby zahájení PŠD v ZŠ (tedy nově od 1.9.2017 i v případě odkladu
PŠD)
Zápis k PV od následujícího školního roku se koná v období od 2.května do
16.května.
Od září 2017 je zaváděno přednostní přijímání čtyřletých dětí, pocházejících ze
spádového obvodu dané MŠ. Od září 2018 bude zavedeno přednostní přijímání dětí
starších tří let. Od září 2020 bude zavedeno přednostní přijímání dětí od dvou let. Od
ledna 2017 má místně příslušný obecní úřad povinnost MŠ poskytnout před
termínem zápisu seznam dětí, které mají zahájit povinné PV a které mají být
přednostně přijaté ke vzdělávání v dané MŠ.
Při přijímání dětí k PV je třeba dodržet podmínky stanovené §50 zákona č. 258/2000
Sb. „ Poskytovatel služby péče o dítě v dětské skupině a dále právnická osoba nebo
fyzická osoba, která provozuje v provozovně živnost nebo v případě právnické osoby
též jinou činnost, v jejíž náplni je péče o děti do 3 let věku nebo mateřská škola,
s výjimkou zařízení uvedených v § 46 odst. 4 větě druhé a zařízení, do nichž je
docházka povinná, 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“. Tedy při zápisu nových dětí se
nebude požadovat potvrzení o očkování pouze u dětí, které nastoupí k povinnému
PV (k 31.8.dovrší 5 let).
Povinné PV má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech v rozsahu
nepřetržitých 4 hodin denně. Ředitel-ka MŠ stanoví začátek doby povinného PV a
uvede jej ve školním řádu. Povinnost PV není dána ve dnech, které připadají na
období školních prázdnin v souladu s organizací školního roku v ZŠ a SŠ.
Podmínky pro uvolňování dětí ze vzdělávání a omlouvání jejich neúčasti ve
vzdělávání stanoví školní řád.

Plnění povinnosti PV mimo školu je možno třemi způsoby:
a) individuální vzdělávání dítěte, které se uskutečňuje bez pravidelné denní
docházky dítěte do MŠ,
b) vzdělávání v přípravné třídě ZŠ a ve třídě přípravného stupně ZŠ speciální
podle § 47 a 48a (pouze děti s odkladem PŠD)
c) vzdělávání v zahraniční škole na území ČR, ve které MŠMT povolilo plnění
PŠD dle § 38a (pouze děti s odkladem PŠD)
Tedy zákonný zástupce dítěte má povinnost přijít k zápisu, volí si - oznamuje,
v jakém režimu se bude dítě vzdělávat. Oznámení je povinen učinit nejpozději 3
měsíce před počátkem školního roku, kterým začíná povinnost PV dítěte (tedy do
konce května).
Ředitel – ka MŠ rozhoduje o přijetí do MŠ na základě kritérií, která se zveřejňují
předem, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup. Je-li dítě přijato do jiné než
spádové MŠ, oznámí ředitel této školy tuto skutečnost bez zbytečného odkladu
řediteli-ředitelce spádové MŠ. Spádovou MŠ nemůže být lesní školka.
Zavádí se povinné snižování maximálního počtu dětí ve třídě z důvodu přítomnosti
dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí dvouletých.
Mění se termín zápisu k povinné školní docházce (PŠD) v základní škole v době od
1.dubna do 30.dubna a podání žádosti o odklad PŠD. Upozorňuji zákonné
zástupce dětí, že v případě, že budou žádat o odklad povinné školní docházky
pro své dítě, musí žádost při zápisu do ZŠ doložit doporučujícím posouzením
příslušného školského poradenského zařízení (SPC nebo PPP) a odborného
lékaře nebo klinického psychologa. Rodiče by měli zabezpečit odborná
posouzení s takovým časovým předstihem, aby jejich výsledky měli k dispozici
v okamžiku podání žádosti o odklad.
Termín zápisu do Mateřské školy Brušperk bude 15. května 2017 v kanceláři
školy na ul. Sportovní 520. Bližší informace k zápisu budou zveřejněny v květnovém
Brušperském zpravodaji, na webových stránkách školy www.ms-brusperk.cz, na
vývěskách v MŠ a okolí.

Závěrem bych ráda poděkovala všem zaměstnancům mateřské školy za jejich
náročnou práci. Nejen paním učitelkám, asistentům pedagoga, správním
zaměstnancům, ale i paním kuchařkám, které tvoří jeden kolektiv pečující o
malé děti. Do nového roku přeji jim, všem dětem a jejich blízkým a všem
občanům města Brušperku hodně zdraví, štěstí, úsměvů, pohody a optimismu.

Vítězslava Karasová, ředitelka školy

