Děti předškolního věku v Elánku
Milí rodičové,
Jsme velmi rádi, že Vám můžeme nabídnout, aby i poslední povinný předškolní rok Vaše dítě
strávilo s námi v Elánku.
Tuto předškolní třídu jsme vyčlenili na pobočce Sadová – žlutá třída, na adrese Gustava
Broma 35, Brno, Sadová (Královo Pole). Máme zde veškeré potřebné vybavení i skvělé tety,
které s Vaším dítětem budou každodenně provádět potřebnou přípravu.
Předškolní příprava bude probíhat již od skupinky 4 dětí.
Další informace:
Na základě schválení MŠMT může dětská skupina (dále jen „DS“) přijmout dítě předškolního
věku v režimu individuálního vzdělávání dítěte, tedy bez pravidelné denní docházky do
mateřské školy (dále jen „MŠ“).
Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v
kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte, tedy se to týká
dětí, které dosáhnou pěti let do 31.8. daného roku.
Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává v mateřské škole zřízené obcí
nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž má dítě místo trvalého pobytu, v
případě cizince místo pobytu (dále jen "spádová mateřská škola"), nebo zvolí jiný způsob
povinného předškolního vzdělávání (např. DS).
Jakým způsobem postupovat pro umístění dítěte předškolního věku do Elánku?
• 3 měsíce před zahájením posledního roku předškolního zařízení (do 31.5.) je nutné,
aby zákonný zástupce dítěte poslal ředitel spádové školky Oznámení o individuálním
vzdělávání dítěte. Oznámení musí obsahovat:
- jméno a příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte (u cizince místo pobytu)
- uvedení období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno,
- důvody pro individuální vzdělávání dítěte.
• MŠ písemně potvrdí a předá zákonnému zástupci Individuální vzdělávací plán
• Individuální vzdělávací plán přinesete do Elánku
Pro informaci doplňujeme podmínky, jaké MŠ může stanovit – například že se dítě dostaví 2x
ročně na přezkoušení do své spádové školky; nebo že učitelka ze spádové školky může přijít
na náslech do DS; nebo že se do spádové školky dostaví pouze Zákonný zástupce dítěte a
přinese domácí přípravu.
Těšíme se na Vás v Elánku

Shrnuti dle MŠMT:

