Informace k Zápisu do mateřské školy v Jílovém

Vážení rodiče,
Blíží se doba zápisu do mateřské školy. O termínu budete včas informováni, také prostřednictvím
našich stránek.
Protože se na mě řada z Vás obrátila s různými dotazy ohledně nástupu dítěte k předškolnímu
vzdělávání / do mateřské školy / odpovím na ně i touto cestou, aby se předešlo různým
nedorozuměním.
1) Může mít dítě v MŠ pleny?
Nejčastější dotaz.
Dítě, které je přijímáno k předškolnímu vzdělávání / v tuto chvíli od 3 do 6 let / má mít zvládnutou
osobní hygienu a používání plen není možné. Jeden z dotazů na toto téma byl ten, že ve školce na
sídlišti bereme děti s plenami. K tomu odpovím jen tolik. Máme zařazeno jedno dítě, které
plenujeme, ale je to dítě s poruchou autistického spektra a jsou mu poskytována podpůrná opatření
v rámci inkluze.
2) Přijímají se do mateřské školy dvouleté děti?
Obecně lze konstatovat, že pokud byla v mateřských školách volná místa, mohly být někde dvouleté
děti umístěny. V naší MŠ byl před několika lety nastaven systém, kdy byly do běžných tříd přijímány
děti od 2,5 roku / podmínkou byl nástup dítěte právě v tomto období a samozřejmě volné místo,
které nebylo požadováno žádným z rodičů, kteří mají starší děti /. Druhým rokem jsou zařazeny dvě
2 leté děti ve školce na sídlišti. Ke dvouletým dětem byla přijata chůva, která se jim věnuje v průběhu
celého dne.
Právo na umístění dvouletého dítěte vzniká podle školského zákona ve školním roce 2020/21. Do té
doby je potřeba vyřešit spoustu organizačních záležitostí, protože dvouleté dítě má zcela odlišné
potřeby , protože se jedná se hlavně o socializaci dítěte.

3) Jaká jsou kritéria pro přijetí do naší MŠ
Každý rok jsou stanovena kritéria nová, která jsou dána a vycházejí ze školského zákona a dalších
obecně závazných předpisů. Když to zjednoduším, to co platilo před dvěma lety, neplatí letos a příští
rok to bude opět trochu jinak.
Kritéria pro přijetí na nadcházející školní rok máte uvedena v Přihlášce, kterou si přinesete k Zápisu
vyplněnou. / je na našich webových stránkách/
Při vyhlášení zápisu budou uvedeny počty volných míst v každé z budov MŠ. Tato volná místa jsem
nastavila na maximální možnou kapacitu, víc dětí nelze přijímat . Rozhodně nebudeme již druhým
rokem přijímat děti, které nemají trvalé bydliště v Jílovém , přesto, že mohou být v MŠ zařazeni starší
sourozenci. / z doby, kdy kritéria toto přijetí umožňovala/. V MŠ jsou v rámci inkluze ve školství
zařazovány děti s potřebou podpůrných opatření, počet míst ve třídě MŠ je dán vyhláškou o MŠ.
Pokud bude větší poptávka po místech, než budeme mít k dispozici, budeme muset u nejmladších
/ 3 letých dětí / použít další kritérium- věk.

Rozhodně není důležité, jestli přijdete k zápisu jako první.

Jinak Vám ráda odpovím na všechny další dotazy. U zápisu budete mít možnost seznámit se
s prostředím mateřské školy, děti si budou moci pohrát, připravíme ukázku stravování a řadu
dalších zajímavostí.
Těšíme se na společné setkání.
Helena Říhová, ředitelka školy

