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PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PŘIJETÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ V MŠ
PRAMÍNEK
Podávání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2018/2019 probíhá
v termínech:
• Místo pro vyzvednutí žádosti: Mateřská škola Pramínek, přechodně na adrese ZŠ, Valašská
Bystřice 360, termín: 16. dubna–20. dubna 2018
• Místo pro podávání žádostí: Mateřská škola Pramínek, přechodně na adrese ZŠ, Valašská
Bystřice – ředitelna MŠ, termín: pátek 4. května 2018, doba pro podání žádosti: 8.00–
15.00 hod.
Zákonný zástupce při podávání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání předloží
k nahlédnutí rodný list dítěte a doloží svůj průkaz totožnosti. Dále také doloží potvrzení
registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost o tom, že se dítě podrobilo stanoveným
pravidelným očkováním, nebo o tom, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit
pro trvalou kontraindikaci. Dítě, které nesplňuje tyto zákonné podmínky, nemůže být do mateřské
školy přijato. Výjimkou jsou děti, pro které je vzdělávání v mateřské škole povinné.
Při přijímání dětí do mateřské školy vychází ředitelka z kritérií na základě doporučení veřejného
ochránce práv k naplňování práva na rovné zacházení v přístupu k předškolnímu vzdělávání. Při
přijímání dítěte do mateřské školy jsou posuzovány potřeby dítěte.
Ředitelka školy rozhoduje o přijetí (nepřijetí) dítěte k předškolnímu vzdělávání ve
správním řízení.
Pro děti, které do 31. 8. 2018 dosáhnou věku pěti let, je od 1. září 2018 předškolní vzdělávání dle
zákona 561/2004 Sb. (školský zákon) povinné. Nepřihlášení dítěte nebo zanedbání péče o povinné
předškolní vzdělání je považováno za přestupek.
Rozhodnutí o přijetí dětí se nepředává rodičům v písemné podobě, ale oznamuje se zveřejněním
seznamu přijatých dětí na přístupném místě ve škole, a to:
• na dveřích při vstupu do prostoru přechodně upraveného pro MŠ Pramínek v Základní škole
• na webových stránkách MŠ: http://www.praminekskolka.cz
V seznamu nemohou být uvedena jména. DĚTI ZDE BUDOU UVEDENY POD REGISTRAČNÍMI ČÍSLY,
která budou přidělena v den zápisu do MŠ.
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INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
ODVOZ POPELNIC V MĚSÍCI DUBNU
Odvoz popelnic v dubnu tohoto roku se uskuteční v těchto dnech: 3., 16. a 30. dubna.
Žádáme občany, aby v den odvozu nachystali popelnice.

PŘÍSTĚHOVALI SE/ODSTĚHOVALI SE
V prvním čtvrtletí roku 2018 se do naší obce přistěhovali:
• Martin Krajča
Z obce se v tomto období odstěhovali:
• Lucie Svitáková
• Libor Novosád
• Tomáš Zajíček

MÍSTNÍ POPLATKY V ROCE 2018
Výše místních poplatků pro rok 2018 zůstává nezměněná. Znění vyhlášek je uvedeno
na webových stránkách obce, v sekci „Vyhlášky a nařízení“.
PES
Poplatek za prvního a druhého psa je 50 Kč, za třetího a každého dalšího psa 100 Kč, viz obecně
závazná vyhláška 2/2015 o místních poplatcích. Splatnost poplatku je do 30. 4. 2018.
ODPADY
Částka je stanovena na 450 Kč za osobu s trvalým pobytem v obci a za rekreační chalupu či objekt
na katastru obce, viz obecně závazná vyhláška 4/2015 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění a využívání komunálních odpadů. Od poplatku jsou
osvobozeni: dítě do 3. roku věku, každé třetí a další dítě do 18. roku věku a fyzické osoby, které se
prokazatelně zdržují v zahraničí v kalendářním roce déle než 6 měsíců. Splatnost poplatku je do
30. 4. 2018.
Platit je možné v hotovosti v době úředních hodin na obecním úřadě nebo bezhotovostní
platbou:
• číslo účtu: 10723851/0100
• variabilní symbol: uveďte prosím evidenční či popisné číslo, např. 036 (evidenční číslo
chaty), 36 (popisné číslo objektu)
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SMS INFOKANÁL OBCE
Obec Malá Bystřice nabízí jednoduchý a pohodlný způsob získávání důležitých informací o dění
v obci. Ve snaze zajistit dostatečnou informovanost jsme zahájili provoz SMS InfoKanálu obce,
který umožňuje zasílání důležitých informací na zaregistrovaná čísla mobilních telefonů
v krátkých textových zprávách (SMS).
Chcete dostávat včasné informace v krizových situacích a o:
• plánovaných odstávkách vody, vzniklých haváriích a stavu jejich řešení?
• plánovaných přerušeních dodávek elektrické energie, popř. plynu?
• uzavírkách místních komunikací?
• termínech mimořádných svozů odpadu?
• konání kulturních a společenských akcí?
• mimořádných změnách v provozní době OÚ apod.?
• a další užitečné informace spojené se životem ve Vaší obci?
Zaregistrovat se k odběru SMS infokanálu obce můžete třemi způsoby:
• online na webové adrese www.infokanal.cz/cweb/reg/MALABYSTRICE,
• SMS zprávou ve tvaru REGISTRUJ mezera JMENO mezera PRIJMENI mezera MALA
mezera BYSTRICE mezera CISLOPOPISNE (pro registraci chaty je potřeba za číslo popisné
přidat mezeru a slovo EVID); velikost písmen nehraje roli, důležité jsou mezery mezi slovy,
např. JAN VELKY MALA BYSTRICE 55 nebo JAN VELKY MALA BYSTRICE 55 EVID. SMS
odešlete na číslo infokanálu 571 443 570,
• nebo osobně na obecním úřadě obce.
Bližší informace získáte na webových stránkách obce, informačních letácích či na obecním úřadě
obce.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
OPUSTILI NÁS…
Navždy nás opustila ve věku 75 let vážená paní Jaroslava
Slováčková.
Všem příbuzným vyslovujeme hlubokou a upřímnou
soustrast.

Zpravodaj 3/2018 připraven se souhlasem OÚ Malá Bystřice. Grafická a jazyková korekce: Mgr. Světlana Hrabinová.
Uzávěrka dalšího čísla je 20. dubna 2018.

www.malabystrice.cz

starosta@malabystrice.cz

Toto je pouze upravená podoba oficiálního internetového zpravodaje!
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