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předpisu 

 

Ředitelka Mateřské školy pro zrakově postižené, Zachariášova 5, 370 04 České Budějovice, 

rozhoduje o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole na základě   

Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, Vyhlášky 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků 

a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně 

nadaných, ve znění pozdějších předpisů, Zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 

pozdějších předpisů. Ředitelka může stanovit zkušební pobyt dítěte v mateřské škole, jehož 

délka nesmí přesáhnout 3 měsíce.  

  

1. Podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání a zápis do mateřské školy 

  

 Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole pro zrakově postižené 

mohou rodiče (zákonní zástupci) dítěte získat v mateřské škole a podat do aktuálně 

zveřejněného termínu.  

 V aktuálně stanoveném termínu přijdou zákonní zástupci společně s dítětem k zápisu 

do mateřské školy pro zrakově postižené. 

 Během zápisu mají rodiče (zákonní zástupci) možnost prohlédnout si prostory mateřské 

školy, podívat se na práci s dětmi a prohlédnout si specializovaná pracoviště. Nabízíme též 

možnost prohlédnout si kdykoli školu ještě před samotným zápisem po telefonické domluvě 

na čísle 378 331 655, 727 825 102.  



 

2. Dokumenty potřebné k zápisu 

  

2.1 Vyplněná žádost k přijetí dítěte do mateřské školy 

2.2 Doklad o odborném vyšetření dítěte očním lékařem se stanovenou aktuální 

diagnózou, případně doklady o dalším odborném vyšetření 

2.3 Občanský průkaz rodičů (zákonných zástupců), rodný list a zdravotní průkaz 

dítěte 

2.4 Doklad o oprávněném pobytu na území ČR – v případě cizinců, kteří nejsou 

občany států EU 

  

3. Kritéria přijímání dětí do mateřské školy pro zrakově postižené 

 

3.1 Doporučení školského poradenského zařízení (je součástí mateřské školy), 

si rodiče vyzvednou v mateřské škole nejdříve desátý den po vyšetření dítěte. 

Termín vyšetření dítěte školským poradenským zařízením bude rodičům 

(zákonným zástupcům) sdělen při zápisu dítěte do mateřské školy. 

3.2 Závažnost zrakového postižení doložena aktuální lékařskou zprávou 

3.3 Věk – starší dítě má přednost 

3.4 Los – v případě shodných předchozích kritérií 

3.5 Pokud nebude naplněna kapacita mateřské školy zrakově postiženými dětmi, 

mohou být přijaty i děti s jiným zdravotním postižením a to jen v případě 

možnosti zajištění plnohodnotné péče při naplňování výchovně vzdělávacího 

procesu. 

  

Vysvětlivky: 

 Školské poradenské zařízení: 

SPC - speciálně pedagogické centrum (je součástí mateřské školy) 

PPP - pedagogicko psychologická poradna   

  

         Mgr. Marie Bízková 

            ředitelka školy 


