Předškolní vzdělávání čekají důležité změny

Vážení rodiče,

Určitě mnozí z Vás zaznamenali změny, které nastávají ve školství. Některé velmi důležité se týkají i
předškolního vzdělávání.
Chci Vás touto cestou seznámit s tím, co nás, ale i Vás a Vaše děti čeká.
Novela školského zákona přinesla zásadní změnu a to – povinné předškolní vzdělávání od 5 let do
zahájení povinné školní docházky. Takže, poslední rok před nástupem do ZŠ ukládá zákon všem
zákonným zástupcům povinnost přihlásit dítě k předškolnímu vzdělávání. Platnost od 1. září 2017.
Zároveň školský zákon změnil termín pro uskutečnění Zápisů k předškolnímu vzdělávání, ale i k plnění
povinné školní docházky. Bylo zvykem, že zápis do základní školy zde v Jílovém probíhal v lednu. Nově
bude zápis do ZŠ probíhat v dubnu a následně v určeném období měsíce května budou i zápisy do
mateřských škol. / týká se celé republiky /.
Zápis na nový školní rok 2017/18 bude v naší mateřské škole probíhat 3.5.2017 od 15 hodin do 18
hodin ve všech třech budovách. Zároveň bude Den otevřených dveří, můžete se seznámit blíže
s prostředím mateřské školy, pro děti připravíme workshopy, ukázky našeho zdravého stravování
ad.
Vzhledem k povinnému předškolnímu vzdělávání budeme upravovat i kritéria pro přijetí, která jsou
součástí Přihlášky do mateřské školy a kterou máte na našich stránkách k dispozici. Prosím všechny,
aby vyčkali změn těchto kritérií a teprve potom si Přihlášku vytiskli a připravili ji k zápisu do MŠ.
Kritéria pro přijetí doznají tyto změny:
-

Pro školní rok 2017/18 budou přednostně přijímány děti v tomto pořadí:
1) děti ve věku od 5 let do zahájení povinné školní docházky s místem bydliště v Jílovém. /
těmto dětem zákon umístění ve spádové MŠ zajišťuje/.

2) Děti vě věku od 4 do 5 let s místem bydliště v Jílovém / rovněž povinnost umístit dítě ve
spádové MŠ/.
3) Děti ve věku od 5 let do zahájené plnění povinné školní docházky, které ale nemají bydliště
v Jílovém / povinnost daná zákonem, která ukládá ředitelce MŠ ale plnění dalších povinností/
4) Ostatní děti s ohledem na věk – 3 – 4 leté

Pozn. Kritéria pro přijetí doznají změn i v příštím školním roce, to už budou mít právo přijetí do
spádové MŠ i děti 3 leté.
Krátce k přijímání dětí mladších tří let.
Přijímání dětí mladších tří let není dosud uzákoněno, povinnost umístit dítě od dvou let budou
mít mateřské školy až od roku 2020. Naše mateřská škola již několik let vytváří podmínky pro
přijímání dětí mladších tří let a na tuto situaci se připravuje.

V poslední době se setkávám s dotazy, zda umístíme dítě dvouleté, někdy i mladší, protože
rodina má nastavenu rodičovskou dovolenou na kratší dobu. K tomu sděluji tolik, že mladší dítě
dvou let rozhodně ne a děti ve věku mezi 2 a 3 rokem se snažíme umístit podle podmínek tam,
kde se s nimi dostavíte k zápisu. Ne vždy však můžeme vyhovět. Zařazení dvouletých dětí má svá
specifika a my se snažíme v této době zodpovědně připravit vše tak, aby od roku 2020 mohly být
tyto děti bezproblémově přijímány. Věřte, že to není situace jednoduchá. Dvouleté dítě má zcela
jiné potřeby než jeho starší vrstevníci, také jeho vzdělávání je zcela odlišné. Učitelky se vzdělávají
dalším studiem, aby byly na práci s malými dětmi připraveny a znaly ji podrobně. V Průběžné je
letos zaměstnána bývalá zdravotní sestra na pozici chůvy , která se věnuje menší skupině
mladších dětí. Podařilo se nám sehnat finance z evropských fondů a tuto sílu si tak jako jedna
z mála mateřských škol můžeme dovolit, vyzkoušet v praxi a najít tak v předstihu nejvhodnější
cestu pro přijímání malých dětí a jejich zařazení do kolektivu dětí.
Letos bude situace poprvé jiná, doufám, ale že ji společně zvládneme. Volná místa máme již řadu
let v MŠ v Modré. Vím, že řada z Vás volí jednu z budov v Jílovém, ale pokud opravdu potřebujete
svoje dítě umístit a v Jílovém nebude místo, stále máte možnost, třeba i na jeden školní rok ,
využít nabízené místo v Modré.

A teď ještě krátce k povinnému předškolnímu vzdělávání:
Dítě ve věku od 5 let do zahájení školní docházky bude přednostně přijato v naší MŠ. Můžete
s ním ale jít i do jiné MŠ, tam však budete postupováno podle stejných kritérií, jako u nás, takže
se nemusí do Vámi vybrané MŠ dostat.
Zákonní zástupci mají tedy povinnost své dítě přihlásit k předškolnímu vzdělávání a MŠ mají
povinnost dítě přijmout. Školský zákon umožnuje ale i jiný způsob plnění předškolního
vzdělávání - § 34 a odst 5 – individuální vzdělávání.
U zápisu si mohou zákonní zástupci dohodnout s ředitelkou školy, že chtějí své dítě v posledním
roce vzdělávat sami doma. Mateřská škola určí, za jakých podmínek to bude probíhat a v řádném
termínu, vyhlášeném mateřskou školou se musí zákonní zástupci dostavit do MŠ k přezkoušení
dítěte a donést předem domluvené potřebné náležitosti.
Pokud budou splněny všechny podmínky dané individuálním vzděláváním, není dále potřeba již
dalšího přezkoušení dítěte. Pokud ale podmínky splněny nebudou, nebo se zákonní zástupci
nedostaví k přezkoušení ani na náhradní termín, má ředitelka povinnost individuální vzdělávání
ukončit a dítě se tak musí dále vzdělávat denně v mateřské škole.
Individuálně vzdělávané děti se nemohou účastnit žádných akcí pořádaných mateřskou školou,
protože zákonní zástupci se rozhodli pro tuto formu.

Je toho hodně na psaní, snad se k tomuto tématu vrátím později a zároveň Vás prosím, napište
mi e-mail, ptejte se na věci, které Vás zajímají konkrétně, budu Vám odpovídat.

Víte všichni, že se snažíme, aby naše mateřská škola v Jílovém byla dobrou mateřskou školou.
Jsme tu pro děti, pro Vás a děláme opravdu vše, co je v našich silách, aby byla spokojenost na
všech stranách. Ne vždy všechno ale jde. Mrzí mě názory některých rodičů , naštěstí jedinců a

jejich postoj k nám. Setkáváme se totiž s požadavky na to, co všechno chcete pro své dítě od nás
a že Vás ostatní děti nezajímají. Z toho je mi poslední dobou dost smutno.

Nás zajímají / a děkuji svým učitelkám, že to tak je / všechny děti ,protože se všemi dohromady
jsme jedna velká skupina.. Doma fungujete jinak a to je v pořádku. Nechtějte po nás privilegia pro
své děti, ve skupině 25 dětí to opravdu nejde.
My uznáváme a doplňujeme rodinnou výchovu a máme své poslání, totéž byste měli Vy někteří
činit i směrem k nám. Přesto ale chápu, že máte právo nesouhlasit a nesdílet to.
V tuto chvíli pracujeme na novém Školním vzdělávacím programu, který začne platit od září 2017.
Léta je u nás zvykem zapracovávání Vašich návrhů, nápadů, vždyť např. společné týdny, kdy s dětmi
doma vyrábíte jsou tím správným příkladem, jak se dá spolupracovat. Můžeme ale zapracovat pouze
ty nápady či náměty, které můžeme využít i pro ostatní děti. Není možné zařadit do vzdělávání dětí
něco, co se týká pouze někoho, na to přece máte prostor při rodinné výchově a tak je to správné.

Právě jsem chtěla napsat – krátce závěrem. Uvědomuji si, že pokud začnu mluvit o dětech a o školce,
nikdy to není krátce.

Takže, těšíme se na nové děti u Zápisu, na ty stávající, jak si začneme po dlouhé zimě užívat konečně
další aktivity a na Vás všechny, jak se společně přivítáme na naší školní akademii. Vidíte a tady je
další připomínka toho, jak spolu fungujeme. Bez Vaší pomoci a vstřícnosti by se akademie ,na které
postupně vystoupí cca 200 dětí vůbec nekonala. Nácvik je v plném proudu, tak se těšíme. A držte
nám palce.

Helena Říhová, ředitelka školy

