Podrobnější informace k zápisu na školní rok 2020/2021

Zápis se uskuteční v ředitelně mateřské školy ve dnech
5. 5. od 8, 00 do 16, 00 hod.
6. 5. od 9, 00 do 13, 00 hod.

Vzhledem k dané situaci bude přijímací řízení probíhat bez účasti dětí. Zákonný zástupce se
osobně dostaví v určeném termínu a čase.
Rodiče zkontaktují ředitelku na čísle: 733 539 975 ve všedních dnech od 8, 00 hod.
do 15, 00 hod., poté mu bude přiděleno registrační číslo a čas zápisu (předejde se tak
zbytečnému hromadění osob v areálu MŠ).
U zápisu zákonný zástupce doloží:


Vyplněnou žádost (webové stránky školy - sekce ke stažení)

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle zákona§50 zákona o ochraně veřejného zdraví je
splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že
je dítě imunní proti nákaze nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.
Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.


Kopii očkovacího průkazu



Vyplněné

prohlášení

zákonného

zástupce

o

řádném

očkovaní

dítěte

(na webových stránkách školy v sekci - ke stažení)
Vedle doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního
řízení o přijetí do mateřské školy dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře.


Občanský průkaz



Rodný list

O přijetí či nepřijetí dítěte do MŠ se rodiče dozvědí do 30 dnů od přijetí žádosti.
Seznam přijatých dětí pod přidělenými evidenčními čísly bude zveřejněn na webových
stránkách a v informační tabuli naší mateřské školy.
V případě nepřijetí dítěte budou rodiče o rozhodnutí písemně informováni.
Zákonní zástupci nově přijatých dětí budou během června pozváni na informativní schůzku
(termín a čas bude upřesněn na webových stránkách).

Další informace
Školská poradenská zařízení v současné době zajišťují nejnutnější služby. Pokud dítě bylo již
vyšetřeno ve školském poradenském zařízení, zákonný zástupce přikládá kopii doporučení.
Tato povinnost platí i v případě přijímání do školy či třídy zřízené podle § 16 odst. 9 školského
zákona.
Má-li ředitel školy pochybnosti o pravosti doložených dokladů, může vyžádat po zákonných
zástupcích jejich originál nebo ověřenou kopii.
Povinnost plnit předškolního vzdělávání mají děti, které dosáhly do 31. 8. pěti let. Nepřihlášení
dítěte nebo zanedbání péče o povinné předškolní vzdělávání je považováno za přestupek (hrozí
pokuta ve výši 5 000,- Kč.
Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální
vzdělávání. Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné
zařízení, než je mateřská škola. Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě k zápisu
předškolního vzdělávání. Žádost o individuální vzdělávání dítěte předá řediteli školy zároveň
s přihláškou k zápisu nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.

Mgr. Irma Celundová, ředitelka MŠ Jiráskova

