Zápis do Mateřské školy Nebovidy,
příspěvkové organizace
INFORMACE K PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY NEBOVIDY,
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACI, PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Na základě rozhodnutí MŠMT bude zápis k předškolnímu vzdělávání probíhat
bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců v mateřské škole.
V souladu s právními předpisy, dle školského zákona,
v období od 2.5. do 14.5. 2021.
V tomto období podají zákonní zástupci vyplněnou žádost o přijetí dítěte
k předškolnímu vzdělávání, vyjádření dětského lékaře, které je součástí žádosti o
přijetí dítěte a doloží kopii rodného listu dítěte.
Na obálku napište ,,Zápis“.
Povinnost prokázání řádného očkování se netýká dítěte, které bude plnit povinné
předškolní vzdělávání (rok před zahájením povinné školní docházky).
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:
1. do datové schránky školy (každá škola má svou datovou schránku), naše ID:
cksvan5
2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý
e-mail!),
3. poštou,
4. osobní podání (pokud nemáte vlastní e-mail): 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.
V tomto případě podání bude mateřská škola otevřena pro příjem žádostí dne
13. května 2021 v době od 14.00 hod. do 16.00 hod. Žádáme rodiče, aby ve
vlastním zájmu tuto možnost využívali jen v krajním případě! Chráníte tím
nejenom své zdraví, ale také zdraví personálu mateřské školy!
Kritéria pro přijetí dětí do MŠ Nebovidy pro školní rok 2021/2022
Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku
věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání
povinné, není-li v zákoně stanoveno jinak. Dle § 34 zákona č. 561/2004 Sb.,

školský zákon, stanovila ředitelka MŠ tato kritéria, podle kterých budou
přijímány děti k předškolnímu vzdělávání v tomto pořadí:
1. Děti s trvalým pobytem v Nebovidech a v posledním roce před zahájením
povinné školní docházky = povinné předškolní vzdělávání, tj. děti, které
nejpozději před 01.09.2021 dosáhnou pěti let věku.
2. Děti s trvalým pobytem v Nebovidech, které nejpozději před 01.09.2021
dosáhnou čtyř let věku.
3. Děti s trvalým pobytem v Nebovidech, které nejpozději před 01.09.2021
dosáhnou tří let věku.
Pokud po přijetí všech výše uvedených dětí zůstanou v mateřské škole volná
místa, mohou být přijaty další přihlášené děti bez trvalého pobytu v Nebovidech,
a to v pořadí podle data narození, tj. od nejstarších k nejmladším.
Doplňující kritéria:
1) Věk dítěte (bude přijato dítě s dřívějším narozením). Pokud nastane situace,
že bude více dětí narozeno ve stejný den, potom rozhoduje losování.
O přijetí dítěte nerozhoduje datum podání ani pořadí podané žádosti.
O přijetí do MŠ rozhoduje ředitelka MŠ.
Děti budou seřazeny podle stanovených kritérií pro přijetí.
Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte do MŠ bude oznámeno na internetových
stránkách MŠ Nebovidy, kde bude umístěn seznam dětí, a to pod přiděleným
registračním číslem. Číslo bude přiděleno u zápisu a bude doručeno rodiči
formou SMS. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí za oznámená.
Zveřejnění seznamu přijatých dětí pod registračními čísly bude umístěno na
webových stránkách školy nejpozději do 30 dnů ode dne podání žádosti, tj. do
14.6.2021.
Nepřijatým dětem bude rozhodnutí doručeno písemně.
V Nebovidech dne: 10.4.2021
Valášková Ivana, ředitelka MŠ

