Mateřská škola Jezdkovice, příspěvková organizace
Jezdkovice 51, 747 55 Litultovice
IČ: 036 756 11
KDY PROBĚHNE ZÁPIS DO MŠ?
Zápisy do MŠ proběhnou od 2. do 16. května 2021.
V Mateřské škole Jezdkovice proběhne zápis dětí 5. Května 2021.
V případě, že Vám termín nevyhovuje, je možno se telefonicky (tel.č.: 603196193),
nebo e-mailem (skolka@jezdkovice.cz) domluvit na jiný termín.
JAK PROBĚHNE ZÁPIS DO MŠ?
Přihlášku k předškolnímu vzdělávání s přílohami do MŠ doručte:
Podání žádosti
Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je
možné žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání učinit písemně nebo ústně do
protokolu anebo v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit
následujícími způsoby:


do datové schránky školy 54kvxfa(termín podání je po celou dobu od 2. 5.
do 16. 5. 2020)



poštou - Vložte do obálky a pošlete poštou doporučeně na adresu MŠ
Jezdkovice p.o., Jezdkovice 51, 747 55 (termín podání je po celou dobu od 2. 5.
do 16. 5. 2021)



osobní podání: v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte
je nezbytné organizovat příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a k
vyššímu pohybu osob v prostorách školy.
Osobní podání žádosti – pouze po telefonické domluvě – tel.: 603 196 193
Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. emailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5
dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.




CO VŠE ODESLAT?
Přihlášku a přílohy
 Přihlášku najdete na stránkách naší MŠ, jako samostatný soubor ke
stažení.
Přílohy:
kopie rodného listu dítěte,
potvrzení od praktického dětského lékaře o očkování dítěte (neplatí pro
děti, které budou ve školním roce 2021/2022 plnit povinné předškolní vzdělávání).








MOHLO BY SE HODIT:
Přihlášky můžete podat do více MŠ.
Podrobnější obecné informace o zápisech do MŠ najdete v článku Zápis
do mateřské školy na stránkách MŠMT.
Co s neočkovanými dětmi? Viz článek Možnosti předškolního vzdělávání pro
neočkované děti na stránkách MŠMT.
Připomínám, že dítě, které do 31.8. oslaví páté narozeniny, musí zákonný
zástupce do MŠ zapsat. (Může však zvolit individuální, tzv. domácí, vzdělávání.
Mladší dítě zákonný zástupce může, ale nemusí do mateřské školy zapsat.
Nárok na přijetí do spádové MŠ mají děti, které do 31.8. oslaví třetí narozeniny.
Zákonný zástupce může přihlásit mladší dítě tří let, zde záleží na možnostech MŠ, zda
přijme dítě v daný školní rok .
PŘI PODÁNÍ ŽÁDOSTI O PŘIJETÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
UVEDE ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE dle správního řádu náležitosti stanovené v § 34b
odst. 2 školského zákona, kterými jsou:
•
• jméno a příjmení žadatele (dítěte),
•

• datum narození,

•
• místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování (podle § 19
odst. 3 správního řádu),
•
• označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní mateřská
škola- MŠ Jezdkovice, p.o.),
•
• podpis osoby, která žádost podává (v tomto případě podpis zákonného
zástupce, který dítě při podání žádosti zastupuje).
S ohledem na zastoupení dítěte jeho zákonným zástupcem či jinou osobou k tomu
oprávněnou je zároveň podstatné zjišťovat:
•
• jméno a příjmení tohoto zástupce,
•
• místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro
doručování.
Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby
doložila své oprávnění dítě zastupovat.
Pro doložení rodných listů platí, že stačí odeslat jejich prostou kopii
dálkovým způsobem.
Doložení řádného očkování dítěte
Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je
splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít
doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou
kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní
vzdělávání.

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.
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 k předškolnímu vzdělávání. Žádost o individuální
vzdělávání dítěte předá řediteli školy zároveň s přihláškou k zápisu nebo nejpozději 3
měsíce před počátkem školního roku. tel. ústředna: +420 234 811 111 Podatelna
pro veřejnost: Po - Pá 7:30 - 15:30 Elektronická podatelna: posta@msmt.cz
www.msmt.cz
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