Základní škola a mateřská škola Cejle,
příspěvková organizace
Cejle 116, 588 51 Batelov
zsams.cejle.cz

Vnitřní směrnice MŠ Cejle č. 19
(podle zákona 561/2004 Sb., § 123 vyhlášky 14 ze dne 29. 12. 2004 o předškolním vzdělávání a vyhlášky 43 ze dne 9.
2. 2006)

1. O úplatě za předškolní vzdělávání
•

Základní částka je stanovena k 1. 9. a nelze ji během školního roku měnit od úplaty je osvobozen zákonný
zástupce, který pobírá sociální příplatek a tuto skutečnost prokáže řediteli školy

•

Od úplaty je dítě osvobozeno v měsících červenec a srpen, pokud v těchto měsících bude MŠ zcela uzavřena.

•

Výše příspěvku je stanovena takto:
Děti předškolního věku (1 rok před školou) - 0,- Kč
Děti s odkladem povinné školní docházky – 200,- Kč
Ostatní – 200,- Kč

•

Jednotlivé výše úplaty nelze v průběhu jednoho měsíce kombinovat

•

Úplata je splatná vždy do 10. dne daného měsíce

2. Přerušení nebo omezení provozu
•

Dle § 3 vyhlášky o předškolním vzdělávání

•

Provoz lze přerušit nebo omezit z organizačních nebo technických příčin, které znemožňují řádné vzdělávání,
ředitelka školy neprodleně informuje rodiče na přístupném místě ve škole, v měsících červenec – srpen může
být omezení nebo přerušení po celou dobu nebo jen na část

•

Ředitelka informuje 2 měsíce předem na přístupném místě ve škole

•

O přerušení a omezení provozu rozhoduje ředitelka po předchozím projednání se zřizovatelem. Není potřeba
jeho souhlas.

3. Přijímání dětí do zařízení předškolní výchovy
•

Děti jsou přijímány na základě žádosti zákonných zástupců o přijetí do MŠ
a) v termínu stanoveném předškolním zařízením
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b) v průběhu školního roku

Přijímání dětí se řídí podle schválených kritérií:

- přednostně jsou přijímány děti, které v následujícím školním roce dovrší věku 6 let, a děti, kterým
byl povolen odklad povinné školní docházky z Cejle a ze spádové oblasti, děti zaměstnanců ZŠ a MŠ Cejle

Bodové hodnocení, na jehož základě bude sestaven pořadník uchazečů):

- trvalý pobyt v Cejli nebo spádové obci:

+ 10 bodů

- věk dítěte:

v následujícím školním roce dovrší věku 3 let

+ 0 bodů

v následujícím školním roce dovrší věku 4 let

+ 5 bodů

v následujícím školním roce dovrší věku 5 let

+ 10 bodů

v následujícím školním roce dovrší věku 6 a více let

+ 12 bodů

- má – li dítě sourozence navštěvujícího 1. stupeň základní školy a tento sourozenec není zapsán
k základnímu vzdělávání v ZŠ Cejle nebo je předškolního věku a má v následujícím roce nastoupit povinnou
školní docházku a není zákonným zástupcem požádáno o přijetí do ZŠ Cejle: - 20 bodů

- zájemce o celodenní provoz:

+ 15 bodů

- sociální potřebnost (sociální situace rodiny, zaměstnanost rodičů podložena potvrzením
zaměstnavatele příp. potvrzením o výkonu podnikatelské činnosti)

•

+ 0 až 30 bodů

Dítě může být přijato do předškolního zařízení na základě žádosti o přijetí dítěte do předškolního zařízení
podané zákonným zástupcem, doložení vyjádření ošetřujícího lékaře dítěte o jeho zdravotním stavu (starého
max. 3 dny) a potvrzení o řádném očkování

•

Zákonný zástupce obdrží do 30 dnů rozhodnutí o přijetí dítěte
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4. Ukončení docházky
•

Docházku do MŠ může ukončit zákonný zástupce písemně nebo dohodou ředitelem školy

•

Dítě může být vyloučeno z předškolního zařízení, pokud zákonný zástupce hrubě porušuje pravidla
předškolního zařízení

•

Docházka může být ukončena na doporučení lékaře nebo ŠPZ důvodem ukončení je i opakované (2x)
neuhrazení úplaty MŠ nebo stravování

Směrnice byla projednána a přijata dne 24. 11. 2015

Mgr. Ing. Marta Kozdas
ředitelka školy
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