Zápis dětí do Mateřské školy
•

proběhne v souladu s platnými právními předpisy (zejména školský zákon, správní řád
a vyhláška o předškolním vzdělávání).
• V souvislosti s protiepidemickými opatřeními, bude organizace přizpůsobena tak,
aby byla zaručena bezpečnost dětí i dospělých, respektovány individuální možnosti a
omezení jednotlivých účastníků a zároveň splněny všechny zákonné povinnosti.
• Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání lze učinit písemně nebo ústně do
protokolu anebo v elektronické podobě.
Žádost mohou zákonní zástupci doručit následujícími způsoby:
➢ do datové schránky školy (datová schránka (ID: qt9mgvp), Datovou schránku si rodiče
mohou zřídit zdarma. Odeslání žádosti datovou schránkou základní škole je také zdarma. Více
informací na https://chcidatovku.cz/.

➢ e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce (spurna.e@zspraslavice.cz),
➢ poštou (rozhodující je datum podání na poštu),
➢ osobním podáním ve škole – nutno domluvit předem s vedoucí učitelkou tel.
739 559 081,
➢ vložením do schránky MŠ na sídlišti č. 246
Pokud zákonný zástupce podá žádost prostřednictvím jiných technických prostředků, než
jsou výše uvedené, např. e-mailem ( spurna.e@zspraslavice.cz) bez uznávaného
elektronického podpisu, faxem apod., je nutné, aby ji do 5 dnů potvrdil, jinak se k žádosti
nepřihlíží.

Příjem žádostí proběhne v termínu od 3. do 14. května 2021
➢ Formuláře najdete na webových stránkách školy, záložka Mateřská škola –
Dokumenty – Tiskopisy k zápisu do MŠ.
➢ Pokud nemáte možnost vytisknutí formulářů, můžete si je vyzvednout v MŠ na
sídlišti č. 246 v období 6. 4. – 7. 5. 2021 od 6,30 do 15,30 hodin.
Podmínkou přijetí dítěte do Mateřské školy je splnění povinnosti podrobit se stanoveným
pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže
očkování podrobit pro kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné
předškolní vzdělávání.
Při osobním podání (po telef. domluvě termínu) se s sebou vezměte:
➢ Rodný list dítěte
➢ Váš občanský průkaz (Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je
zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.)
➢ U dětí cizí státní příslušnosti pas s uvedeným druhem pobytu v ČR
➢ Řádně vyplněné formuláře (Žádost o přijetí – zde potvrdí PL pro děti a dorost
informaci o očkování, Souhlas se zpracováním osobních údajů, Prohlášení rodičů,
Dohodu o docházce dítěte)
Pro ty, kteří budou zasílat vyplněné formuláře poštou, mailem nebo DS - zašlete:
➢ Řádně vyplněnou Žádost o přijetí
➢ Kopii rodného listu dítěte, kopii OP zákonného zástupce
➢ U dětí cizí státní příslušnosti kopii pasu s uvedeným druhem pobytu v ČR
➢ Souhlas se zpracováním osobních údajů

➢ Prohlášení rodičů
➢ Dohodu o docházce dítěte
Organizace předškolního vzdělávání
Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku od 2 do zpravidla 6 let. Dítě
mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok. 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 dále stanoveno jinak.
K zápisu se může zákonný zástupce dostavit s dítětem mladším tří let, které je
schopné účastnit se předškolního vzdělávání v souladu s Rámcovým vzdělávacím
programem pro předškolní vzdělávání. Tato schopnost není nutná již při zápise, ale
při nástupu do MŠ.
➢ Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhnou do 31. 8. 2021 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 i tak přihlásit dítě k zápisu k
předškolnímu vzdělávání. Oznámení o individuálním vzdělávání dítěte předá zákonný
zástupce řediteli školy zároveň s žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání nebo nejpozději
3 měsíce před počátkem školního roku, tedy do 31. května 2021.
➢ Zákonný zástupce má právo v průběhu správního řízení v dohodnutém čase nahlížet
do spisu, který je veden o jeho dítěti a vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí.
➢ Po obdržení Vaší Žádosti o přijetí vám emailem Vám zašleme registrační číslo
➢ Přijetí se uchazečům oznamuje zveřejněním seznamu přijatých uchazečů pod
přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam se
zveřejňuje na informační tabuli MŠ na sídlišti č. 246, na informační tabuli před
budovou ZŠ č. 18 a na: www.zspraslavice.cz. Zveřejněním seznamu se považují
rozhodnutí za oznámená a následující den začíná běžet lhůta pro odvolání. Seznam
bude vyvěšen nejpozději 30 dnů po ukončení zápisu a zveřejněn bude minimálně po
dobu 15 dnů.
➢ Rozhodnutí bude písemně vyhotoveno, založeno do spisu a zasláno elektronicky
žadatelům.
➢ Rozhodnutí o nepřijetí se doručuje do vlastních rukou žadatele.
Dítě přijaté k 1. září do Mateřské školy má nárok na poskytování předškolního vzdělávání v této
škole. Tento nárok trvá i po dobu, kdy dítě do Mateřské školy zatím nedochází. Zákonný
zástupce projevením vůle, aby dítě „nastoupilo“ později, se tohoto nároku pro své dítě nezříká.
Eva Spurná, ved. uč. MŠ, 8. 3. 2021

