Změna v postupech při zápisu dětí do mateřských škol
Zastupitelstvo města Blanska na svém 12. zasedání schválilo dne 07.03.2017 novou
Obecně závaznou vyhlášku Města Blansko č. 2/2017, kterou se stanoví školské
obvody mateřských škol zřízených Městem Blansko. Vyhláška byla přijata na základně
nové zákonné povinnosti dané § 178 a § 179 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon).
Podle nové vyhlášky bude postupováno již při zápisech 2. května 2017. Proto je třeba,
aby se všichni zákonní zástupci dopředu seznámili s tím, která mateřská škola je pro ně a
jejich dítě spádová. Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o první zápis, který proběhne
podle nově vymezených obvodů, lze se oprávněně domnívat, že do příslušné mateřské školy
budou z kapacitních důvodů přijaty pouze ty děti, pro něž je daná mateřská škola určena
jako spádová a které současně k datu 31.08.2017 (výjimečně k datu 31.12.2017) dosáhnou
věku alespoň 3 let. V případě, že zákonní zástupci nepřihlásí dítě do pro něj spádové
mateřské školy a na jiné mateřské školy nebude dítě z kapacitních důvodů přijato, potom
nelze mimo termín zápisu nárokovat dodatečné přijetí do spádové mateřské školy bez toho,
aniž by tato měla volnou kapacitu.
Školské obvody se netýkají dětí, které již mateřskou školu navštěvují. Tyto děti mohou
dokončit předškolní vzdělávání v jejich současné mateřské škole, a to bez ohledu na to, zda
se jedná o školu pro ně spádovou, či nikoli.
Jednotlivá ředitelství mateřských škol v průběhu dubna zveřejní kritéria, podle nichž bude při
zápisech postupováno. Vždy však bude mít přednost školský obvod dle trvalého pobytu
dítěte (v případě cizinců dle místa pobytu dítěte). V případě, že se rodina s dítětem
přestěhovala do školského obvodu školy a dítě z objektivního důvodu dosud není k trvalému
pobytu na adrese školského obvodu přihlášeno, doporučujeme zákonným zástupcům, aby si
obstarali potvrzení o tom, že mají na příslušný úřad podánu žádost o zápis trvalého pobytu
dítěte na jimi uváděné adrese. Stejný způsobem doporučujeme postupovat v případě, že
bude dítě k trvalému pobytu přihlášenu v době krátce před termínem zápisu do MŠ. Všechna
ředitelství od města obdrží seznamy dětí, které mají dle evidence matriky nahlášen trvalý
pobyt v jejich školském obvodu. Zjistí-li se při zápisu rozpory mezi oficiálními seznamy dětí
v rámci školské obvodu a tvrzením zákonných zástupců, kteří nebudou schopni doložit
validní aktuální podklady o trvalém pobytu jejich dítěte, budou se ředitelství škol při
rozhodování ve správním řízení řídit údaji v oficiálních matričních seznamech.
Současně upozorňujeme zákonné zástupce dětí, že na základě § 34 a § 34a školského
zákona je předškolní vzdělávání povinné pro děti, které nejpozději k 31.08.2017
dosáhnou věku 5 let, kromě dětí s hlubokým mentálním postižením. Povinné vzdělávání
se vztahuje na státní občany České republiky, kteří pobývají na území České republiky déle
než 90 dnů, a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území ČR pobývají
déle než 90 dnů, a na jiné cizince, kteří jsou oprávnění pobývat na území ČR trvale nebo
přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.
Povinné předškolní vzdělávání je možno splnit také formou individuálního vzdělávání dítěte
bez pravidelné denní docházky dítěte do mateřské školy, ale pouze za předpokladu, že se
zákonný zástupce na tomto postupu dohodne s ředitelstvím mateřské školy, které v rámci
rozhodnutí o povolení individuálního vzdělávání dále stanoví podmínky, za nichž se toto
bude uskutečňovat.
Zákonný zástupce je také oprávněn zvolit pro své dítě namísto povinného předškolního
vzdělávání alternativu vzdělávání v přípravné třídě základní školy a ve třídě přípravného
stupně základní školy speciální podle § 47 a § 48a školského zákona nebo vzdělávání
v zahraniční škole na území České republiky, ve které ministerstvo povolilo plnění povinné
školní docházky dle §38a. V těchto případech je ovšem zákonný zástupce dítěte povinen
tuto skutečnost oznámit řediteli spádové mateřské školy nejpozději 3 měsíce před počátkem
školního roku, kterým začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte.
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