Začlenění do vzdělávání v České republice podle právního stavu ke dni 21. 3. 2022.

PŘEDŠKONÍ VZDĚLÁVÁNÍ
Předškolní vzdělávání se uskutečňuje v mateřské škole a je určeno pro děti od 2 do zpravidla 6 let,
poslední rok před nástupem do základní školy je v ČR povinný.
Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území ČR
trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů (ať už se jedná o azyl, vízum za účelem strpění
pobytu nebo za účelem dočasné ochrany nebo jiný právní titul).
Není nezbytně nutné řešit předškolní vzdělávání ihned!
Po příchodu je třeba
 aklimatizovat se na nové prostředí
 adaptovat se na život v nové zemi
 zabezpečit svým dětem duševní pohodu a zdraví
 využít adaptační skupiny- zapojit děti do volnočasových aktivit, mezi vrstevníky
 učit je základy češtiny a připravovat je na vzdělání v české škole
Zákonný zástupce si vyřeší
 trvalé místo pobytu
 materiální zabezpečení
 finanční zabezpečení
 začne řešit nástup do nové školy
Pokud se rozhodnete dítě do mateřské školy zapsat, je to vaše právo a můžete tak učinit kdykoliv.
Platí však, že určitá mateřská škola nemusí mít pro přijetí dítěte nyní (tedy v průběhu školního
roku) volné místo a můžete být tedy odmítnuti.
V takovém případě bude situaci řešit zřizovatel nebo krajský úřad a určí jinou školu, která pro dítě
místo mít bude.
Pro děti narozené od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2019 s ukrajinským občanstvím přicházející do ČR v
souvislosti s ozbrojeným konfliktem je stanoven termín zápisu do mateřské školy pro školní
rok 2022/23 v době od 1. června 2022 do 15. července 2022.
Povinné předškolní vzdělávání se týká dětí narozených od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017
a je tedy třeba zapsat jej v daném termínu do mateřské školy.
Zabezpečení povinného předškolního vzdělávání je zejména úkolem obce, na jejímž území má dítě
místo pobytu, potažmo spádové mateřské školy podle místa pobytu dítěte.

KONKRÉTNÍ TERMÍN ZÁPISU DO MATEŘSKÉ ŠKOLY JÁMY – P. O.
PRO DĚTI S DOČASNOU OCHRANOU JE DLE ZÁKONA
STANOVEN NA STŘEDU 15. ČERVNA 2022
A bude vyhlášen místním rozhlasem, vyvěšen na webových stránkách obce a vyvěšen na vstupních
dveřích MŠ.
Zákonný zástupce požádá o přijetí písemně a předloží
 žádost o přijetí
 doklad o totožnosti dítěte
 doklad o totožnosti zákonného zástupce
možno předložit vízum nebo podobný dokument
 potvrzení o očkování od pediatra v ČR s výjimkou dětí v povinném předškolním vzdělávání

