ZÁPIS
do MŠ speciální na školní rok 2022/23
Termín zápisu: 4. května 2022 v době od 8.00 do 15.00 hodin
Místo zápisu: Barvičova 54, Brno 602 00 (odloučené pracoviště Mateřské školy
speciální, základní školy speciální a praktické školy Ibsenka Brno, příspěvková
organizace)
Podmínky k zápisu do mateřské školy speciální
1. Řádně vyplněná a podaná přihláška (vzor tiskopisu ke stažení na webových stránkách
školy)
2. Doporučení Školského poradenského zařízení (příslušná poradenská zařízení, kde
bylo vaše dítě vyšetřeno, vám vydá doporučení ke vzdělávání)
3. Potvrzení o očkování (tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní
vzdělávání) doložené od praktického dětského lékaře.
Podmínkou přijetí dítěte do MŠ podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je
splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad,
že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou
kontraindikaci (vzor tiskopisu ke stažení na webových stránkách)
4. Doložení kopie rodného listu dítěte
Počet přijímaných dětí do MŠ speciální na pracoviště Barvičova 54
 Celková kapacita budovy jsou tři třídy mateřské školy speciální s celkovým počtem 18
dětí
 Vzhledem k tomu, že budova není bezbariérová, není možnost, aby školu
navštěvovaly děti imobilní
 Předpokládaný počet volných míst pro školní rok 2022/2023 - 9 dětí
Podmínky k zápisu do MŠ speciální na pracoviště DRC Medvídek Kyjevská 5, Brno a
na pracoviště DD LILA Otnice.
 Dítě musí být nejdříve zařazeno do zdravotnického zařízení nebo dětského domova a
teprve poté může podat přihlášku k přijetí do mateřské školy situované v prostorách
těchto zařízení
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Kritéria pro přijímání dětí
Do mateřské školy speciální jsou přijímány děti se speciálními vzdělávacími potřebami
uvedených v § 16 odstavec 9 školského zákona v platném znění.
Pokud počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání překročí stanovený počet
přijímaných dětí do mateřské školy, bude ředitel školy rozhodovat podle kritérií v tomto
pořadí
I.
II.
III.

Děti, které dovrší k 31. 8. 2022 nejvíce 5 let (od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2023 dovrší 6 let
– děti spadající do povinné předškolní docházky)
Děti, které dovrší 4 let věku k 31. 8. 2022 (od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2023 dovrší 5 let)
Děti, které dovrší 3 let k 31. 8. 2022 (od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2023 dovrší 4 let)

V případě, že se přihlásí do mateřské školy speciální dle kritéria č. I. takový počet dětí, že
zaplní volnou kapacitu MŠ do výše povoleného počtu dětí dle platné legislativy, další
hodnotící kritérium č I. se již nepoužije. Toto platí obdobně pro další kritéria v pořadí.
V případě vyššího počtu zájemců daného kritéria, který překročí stanovený počet přijímaných
uchazečů, bude o přijetí rozhodováno losem.
O přijetí Vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu,
ve znění pozdějších předpisů vyhotoveno písemné rozhodnutí. Nejdéle do 30 dnů od zahájení
řízení obdrží zákonný zástupce osobně nebo poštou do vlastních rukou Rozhodnutí ředitele
školy o přijetí či nepřijetí dítěte do MŠ speciální.

Digitálně
PaedDr.
podepsal PaedDr.
Petr Hanák, Petr Hanák, Ph.D.
Datum: 2022.03.25
Ph.D.
09:08:00 +01'00'

PaedDr. Petr Hanák, PhD.
ředitel

Mateřská škola speciální, základní škola speciální a praktická škola Ibsenka Brno, příspěvková organizace
Ibsenova 1, 638 00 Brno
IČ 605 55 998
tel.: 548 522 898, mail: hanak@ibsenka.cz

