MATEŘSKÁ ŠKOLA
DOLNÍ LHOTA,
příspěvková organizace

U Školy 76, 747 66 Dolní Lhota
Tel: +420 792 338 341
IČ: 75027542

Informace pro zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021

Termín a čas zápisu: 5. - 7. 5. 2020 od 8:00 do 16:00 hodin
Průběh zápisu:
Zápis bude podle doporučení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy probíhat bez přítomnosti dětí i bez přítomnosti
zákonných zástupců. Bude více denní, den nebo hodina podání nemá vliv na pořadí při rozhodnutí o přijetí dítěte k
předškolnímu vzdělávání.

DOKUMENTY POTŘEBNÉ PŘI ODEVZDÁNÍ K ZÁPISU
1) Vyplněná „Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání“
Lékařské potvrzení, jež je její součástí, není v tuto chvíli podmínkou. Pro toto mimořádné období je nahrazeno Čestným
prohlášením, v němž zákonný zástupce potvrdí 100% proočkovanost dítěte dle očkovacího kalendáře, který je vám k
dispozici na webových stránkách školy.

2) Vyplněný „Evidenční list dítěte“
3) Kopie rodného listu dítěte
4) Kopie očkovacího průkazu dítěte
Ředitelka mateřské školy porovná kopii očkovacího průkazu dítěte s očkovacím kalendářem. V případě, že dítě nemá
všechna očkování podle očkovacího kalendáře dle zákona, musí zákonný zástupce před zápisem kontaktovat na dálku svého
dětského praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit
pro trvalou kontraindikaci. Pokud tak zákonný zástupce neučiní, nemůže být dítě přijato k předškolnímu vzdělávání v
mateřské škole.

5) Čestné prohlášení (očkování)
Bod č. 4 a 5 se NETÝKÁ dětí, které plní povinné předškolní vzdělávání (tj. do 31. 8. 2020 dosáhnou věku pěti let).
Všechny potřebné formuláře naleznete na webových stránkách školy – Dokumenty školky/Dokumenty ke stažení. Potřebné formuláře
si můžete rovněž vyzvednout v Mateřské škole Dolní Lhota, každé pondělí od 8:00 do 10:00 hod. Případně po telefonické domluvě
(tel: 792 338 341) i v jiném čase.

Oznámení o individuálním vzdělávání
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.

MOŽNOSTI DORUČENÍ ŽÁDOSTI JEDNÍM Z NÁSLEDUJÍCÍCH ZPŮSOBŮ:


do datové schránky mateřské školy (ID datové schránky MŠ: 5k8kqrv)



e-mailem (janakovalova@msdolnilhota.cz) s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý
e-mail!)



poštou (rozhodné je datum podání na razítku pošty)



osobním podáním do rukou ředitelky nebo jí pověřené osoby:
Dolní Lhota 5.5.2020, 8:00 – 10:00 hod, Čavisov 6.5.2020, 8:00 – 10:00 hod.

Pokud bude podání učiněno pomocí e-mailu bez uznávaného elektronického podpisu, je povinností zákonného zástupce dodat do 5
dnů také originály dokumentů, a to některým z výše uvedených způsobů.

MATEŘSKÁ ŠKOLA
DOLNÍ LHOTA,
příspěvková organizace

U Školy 76, 747 66 Dolní Lhota
Tel: +420 792 338 341
IČ: 75027542

Průběh zápisu
Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na státní občany České republiky, kteří pobývají na území České republiky déle než 90
dnů, a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinné
předškolní vzdělávání vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu
delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany. Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s
hlubokým mentálním postižením. Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním
roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte, tj. od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě
dosáhne pátého roku věku až do nástupu do základní školy.
Děti budou k předškolnímu vzdělávání přijímány na základě směrnice „Kritéria přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání“, kterou
naleznete na webových stránkách školy – Dokumenty školky/Dokumenty ke stažení
Ve dnech zápisu, tj. 5. - 7. 5. 2020 od 8:00 do 16:00 hodin bude jednotlivým žádostem přiděleno registrační číslo, pod kterým bude
dítě vedeno. Toto přidělené registrační číslo bude zákonnému zástupci (primárně matce dítěte) následně zasláno v SMS zprávě.
Prosíme o zpětné potvrzení přijetí registračního čísla. O přijetí rozhoduje ředitelka mateřské školy ve správním řízení v souladu s
platnými právními předpisy.

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání:
Rozhodnutí, kterým se vyhovuje Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, se oznamuje zveřejněním formou seznamu s
přidělenými registračními čísly do 30 dnů od zahájení správního řízení, tedy od podání Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu
vzdělávání. Seznam se uveřejňuje na internetových stránkách mateřské školy a na dveřích mateřské školy. Rozhodnutí o přijetí dítěte
do mateřské školy nebude v písemné podobě doručováno.

Rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání:
Rozhodnutí, kterým se nevyhovuje Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, vydává ředitelka mateřské školy v písemné
podobě do 30 dnů od zahájení správního řízení, tedy od podání Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.

Nahlédnutí do spisu:
Zákonní zástupci účastníka řízení ve věci přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání mají právo k nahlédnutí a vyjádření se k podkladům
spisu, taktéž si činit výpisky, pořídit kopii spisu nebo jeho částí (dle § 38 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění) a to
18. 5. 2020 v době od 8:00 do 10:00 hodin.
V Dolní Lhotě dne 12. 4. 2020
Jana Kovalová
ředitelka mateřské školy

