Podávání žádostí o přijetí dětí
k předškolnímu vzdělávání
v MŠ Pramínek
STANOVENÍ PODMÍNEK PRO PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PŘIJETÍ DĚTÍ
K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ, č.j.: MŠ-02/2012 ze dne 13. února 2012
Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Pramínek, Valašská
Bystřice, okres Vsetín, po dohodě se zřizovatelem Obec Valašská Bystřice a v souladu s § 34
odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném
vzdělávání (školský zákon) stanoví následující upřesnění pro podávání žádostí o přijetí
dětí k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku 2012/2013.
Místo pro vyzvednutí žádosti:
Termín:

Mateřská škola Pramínek, Valašská Bystřice 155
2. dubna – 6. dubna 2012

Místo pro podávání žádostí:
Termín:

Mateřská škola Pramínek, Valašská Bystřice - ředitelna
středa 18. dubna 2012 v době od 8.00 do 15.00 hod.

Při podávání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání předloží zákonný zástupce
také originál rodného listu dítěte a potvrzení registrujícího praktického lékaře pro děti a
dorost o tom, že se dítě podrobilo stanovenému pravidelnému očkování.
Při návštěvě MŠ se také seznamte ve vestibulu se Školním řádem, Směrnicí ke
stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v MŠ a Směrnicí Kritéria pro přijímání
dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole (děti jsou přijímány až od věku 3 let).
Podávání žádostí do speciální logopedické třídy „Berušky“ na školní rok
2012/2013 proběhne taktéž ve středu 18. dubna 2012 v době od 9.00 do 13.00 hod.
v logopedické třídě za přítomnosti PaedDr. Y. Odstrčilíkové ze Speciálně pedagogického
centra pro vady řeči při MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Vsetínská 454, Valašské
Meziříčí, která každé dítě vyšetří a posoudí jeho zařazení do speciální logopedické třídy
„Berušky“ v naší MŠ. Přihlášku do speciálně logopedické třídy musí podat v den zápisu i
rodiče, jejichž děti již MŠ navštěvují. Rodiče v tento den mají možnost se poradit
s odborníkem o svém dítěti.
Vzhledem k tomu, že vad výslovnosti u předškolních dětí přibývá a úspěšný vstup do
ZŠ je podmíněn také správnou výslovností hlásek, je zvýšená potřeba speciální odborné péče
těmto dětem především v předškolním období. Speciální logopedická třída byla otevřena
v září 2000 (příjemné prostředí a menší počet dětí ve třídě).
Individuální logopedickou péči zajišťuje paní učitelka Bc.Věra Matoušková,
logopedická asistentka.
Paní ředitelka Jana Hanzlíková, logopedická asistentka se věnuje skupinové výchovně
– vzdělávací činnosti se zvýšenou pozorností na rozvoj komunikačních schopností, motoriky,
vnímání, soustředění atd.
Konzultační a metodickou činnost zajišťuje PaedDr. Y. Odstrčilíková ze SPC pro vady
řeči při MŠ, ZŠ a střední škole pro sluchově postižené, Vsetínská 454, Val. Meziříčí.

Velmi důležitým předpokladem k úspěšnému zvládnutí špatné výslovnosti dětí je také
dobrá spolupráce s rodiči (denní procvičování dle instrukcí v sešitě).
POZOR ZMĚNA: Vážení rodiče, podle novely školského zákona č. 561/2004 Sb., k 1. lednu
2012 se rozhodnutí o přijetí dětí nepředává rodičům v písemné podobě, ale oznamuje se
novým způsobem: zveřejněním seznamu přijatých dětí na přístupném místě ve škole a to:
 na vývěsní desce u vchodu při vstupu do budovy MŠ Pramínek
 na webových stránkách MŠ: http://www.praminekskolka.cz/
Seznam se zveřejňuje oběma způsoby nejméně po dobu 15 dnů.
V SEZNAMU NEMOHOU BÝT UVEDENA JMÉNA, DĚTI ZDE BUDOU UVEDENY
POD REGISTRAČNÍMI ČÍSLY. Registrační číslo bude přiděleno u zápisu.
O přijetí vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu
vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu vašeho dítěte ve škole.
Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, můžete ale požádat o jeho
vydání.
Zákonným zástupcům nepřijatých dětí bude rozhodnutí o nepřijetí jejich dítěte do MŠ zasláno
v písemné podobě.
Jana Hanzlíková, ředitelka MŠ Pramínek

