Kritéria pro přijímání dětí do Univerzitní mateřské školy Hrášek
Mendelovy univerzity v Brně (dále jen Kritéria)
Univerzitní mateřská škola je primárně určena k využívání pro děti
zaměstnanců a studentů Mendelovy univerzity v Brně.
Možná vazba dětí na MENDELU – hodnotící kritéria pro přijímání do
předškolního zařízení
1. Oba rodiče jsou zaměstnáni na MENDELU
2. Jeden z rodičů je zaměstnanec MENDELU
3. Jeden nebo oba prarodiče jsou zaměstnanci MENDELU
4. Jeden nebo oba rodiče studují na MENDELU (ve všech stupních vzdělávacích
programů)
5. Ostatní
Při přijímání dětí do mateřské školy:
1. nebude vyjmuta žádná forma zaměstnaneckého poměru (pracovní smlouva
na dobu neurčitou, pracovní smlouva na dobu určitou, dohoda o pracovní
činnosti uzavřená nejméně na 6 měsíců, na 40 hod./měsíčně).
2. nebude upřednostňováno žádné pracoviště MENDELU.
3. Budou přijímány dětí dle kritéria 5 jedině v případě, kdy kapacita mateřské
školy po řádném nebo dodatečném zápise nebude plně naplněna (40 dětí).
Do Univerzitní mateřské školy Hrášek Mendlovy univerzity v Brně jsou přijímány děti
splňující hodnotící kritérium 1-4 ve věku od 3 let (eventuálně děti, které dovrší 3 let
v daném školním roce) a to do doby než nastoupí povinnou školní docházku.
Do Univerzitní mateřské školy Hrášek Mendlovy univerzity v Brně jsou přijímány děti
splňující hodnotící kritérium 5 ve věku od 3 let (eventuálně děti, které dovrší 3 let
v daném školním roce) na dobu určitou (zpravidla do konce školního roku, ve kterém
zahájily docházku) a to jedině v případě, že o zahájení předškolní docházky dítěte
nežádá rodinný příslušník s vazbou na MENDELU.
V případě, že rodinný příslušník dítěte ztratí v průběhu školního roku příslušnost
k MENDELU, nemá tato skutečnost vliv na předškolní docházku dítěte.
Do předškolního zařízení jsou povinně přijaty děti:
1. které mají rok před nástupem k povinné školní docházce bez ohledu na vazbu
na MENDELU (zákonná povinnost).
2. Sourozenci již dříve přijatých dětí.
Do mateřské školy jsou přijímány děti na základě zápisu. Při vyhlášení zápisu je
nutné zákonné zástupce informovat o počtu uvolněných míst v předškolním zařízení.
V průběhu roku může být vyhlášen i dodatečný zápis.
Za celý proces zápisu odpovídá školská rada (vyhlášení, oslovení zaměstnanců
MENDELU, přijímání přihlášek, pořadí přijímaných dětí, dekrety o přijetí dětí,
smlouvy se zákonnými zástupci dětí).

Školní rok 2016/2017
Závazná přihláška pro školní rok 2016/2017:
Obsahuje:
1. Přihlášku do MŠ Hrášek
2. Evidenční list dítěte s potvrzením od ošetřujícího lékaře
3. Přihlášku dítěte ke stravování
4. Kopii rodného listu
Formuláře je možné získat v prostorách MŠ Hrášek nebo na www.hrasekms.cz
Kompletní přihlášku je třeba odevzdat přímo v prostorách MŠ nejpozději v den zápisu
nebo zaslat elektronicky naskenované ve formátu.pdf včetně všech podpisů na
hrasekms@mendelu.cz.
Příspěvek na vzdělávání pro školní rok 2016/2017:
1. Příspěvek na vzdělávání 2 500 Kč/měsíc (pro celodenní pobyt) musí být
uhrazeno výhradně na bankovní účet a to nejpozději do 10. dne v daném
měsíci.
Tento příspěvek na vzdělávání se týká všech dětí přijatých do předškolního
zařízení. Povinnost platit příspěvek na vzdělávání mají také děti v posledním roce
před povinnou školní docházkou a děti s odloženou školní docházkou.
2. Příspěvek na vzdělávání 2 000 Kč/měsíc (pro půldenní pobyt) musí být
uhrazeno výhradně na bankovní účet a to nejpozději do 10. dne v daném
měsíci.
Tento příspěvek na vzdělávání se týká všech dětí přijatých do předškolního
zařízení. Povinnost platit příspěvek na vzdělávání mají také děti v posledním roce
před povinnou školní docházkou a děti s odloženou školní docházkou.

Strava pro děti pro školní rok 2016/2017:
Součástí mateřské školy je školní jídelna – výdejna. Strava je dovážena ze Školní
jídelny při Horní 16.
Cenová kalkulace stravy dětí 3-6 let:
Celkem
42 Kč /den
Platba stravného musí být provedena výhradně na bankovní účet a to nejpozději do
25. dne předcházejícího měsíce.
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