Informace k zápisu
do Mateřské školy Třebíč, Benešova ul., příspěvkové organizace
pro školní rok 2018 – 2019
Ředitelka Mateřské školy Třebíč, Benešova ul., přís. org., po dohodě se zřizovatelem, Město
Třebíč, v souladu s odst. 2, § 34 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším a jiném vzdělávání, stanovila následující podmínky pro podávání žádostí o přijetí
dítěte k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy pro školní rok 2018/2019:

Místo pro vydávání a podávání žádostí: ředitelna MŠ Třebíč, Benešova ul., př. org.
Benešova 564, 674 01 Třebíč
Termín pro vydávání a podávání žádostí: od 2. 5. 2018 – 4. 5. 2018
Doba pro vydávání a podávání žádostí: středa
čtvrtek
pátek

2. 5. – 8:00 – 12:00 hod
3. 5. – 8:00 – 12:00 hod
4. 5. – 8:00 – 12:00 hod

12:30 – 15:30 hod
12:30 – 15:30 hod
12:30 – 13:30 hod

Zveřejnění výsledků zápisu:
- seznam přijatých dětí bude zveřejněn pod přidělenými registračními čísly na vstupních
dveřích do MŠ a na webových stránkách MŠ ve čtvrtek 10. 5. 2018.
Termín pro vydávání rozhodnutí: rozhodnutí o přijetí/nepřijetí si zákonný zástupce
převezme osobně ve středu 16. 5. 2018 v době od 8:30 – 12:00 12:30 – 15:30 hod.
Odpovědná osoba pro vydávání a přijímání žádostí: ředitelka MŠ - Mgr. Miloslava Brančíková
Celkový počet volných míst: 39 (včetně míst třídy zřízené dle § 16 odst. 9 školského zákona)
Postup při zápisu do mateřské školy:
- zákonný zástupce dítěte si vyzvedne potřebné formuláře k zápisu,
- řádně vyplněnou žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání a evidenční list potvrzený
lékařem odevzdá zákonný zástupce při zápisu,
- zákonný zástupce u zápisu předloží originál rodného listu dítěte, doklad (OP) k ověření
trvalého pobytu, cizinci – doklad o pobytu v ČR,
- u zápisu každý žadatel obdrží registrační číslo, pod kterým bude žádost vedena, registrační
číslo je nutno uschovat,
- k zápisu je nezbytné dostavit se s dítětem, se kterým budete mít možnost prohlédnout
si školu,

- u dětí se zdravotním postižením předloží zákonný zástupce psychologickou, lékařskou, popř.
speciálně pedagogickou dokumentaci, doporučení PPP (Pedagogicko psychologická poradna),
SPC (Speciálně pedagogické centrum) nebo odborného lékaře,
- v případě uvedení nepravdivých údajů může správní orgán původní rozhodnutí zrušit a
rozhodnout ve věci znovu,
- termínem odevzdání řádně vyplněné žádosti začíná doba rozhodná pro vyřízení žádostí ve
správním řízení,
- na zpracování údajů a vydání rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte má ředitelka 30 dní,
O přijetí dítěte do MŠ nerozhoduje datum podání žádosti ani pořadí podané žádosti.

Den otevřených dveří v mateřské škole
Středa 2. 5. 2018 v době od 8:00 hod do 10:00 hod
od 14:00 do 15:30 hod.

