Informace pro rodiče
k „Žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání“
Vážení rodiče, pro usnadnění a urychlení zápisu Vašeho dítěte využijte na webových
stránkách školy v „Dokumentech“ přiložených „Formulářů ke stažení“:
•
•

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání
Evidenční list dítěte
Potvrzení Evidenčního listu dětským lékařem, že je dítě zdrávo a věkem
odpovídá zařazení do mateřské školy, podrobilo se stanoveným pravidelným
očkováním a má doklad, že je proti nákaze imunní (v souladu s § 50 zákona
č.258/2000Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů), lze
v současné době nahradit Čestným prohlášením k očkování.

Pro doložení rodného listu postačí doložit jeho prostou kopii.
Dokumenty nezapomeňte podepsat a doručit do MŠ v termínu od 3.5. do 10.5. 2021:
•
•
•
•
•

Vhozením do schránky školy v zalepené obálce s popisem „Zápis do MŠ“
Poštou – adresa školy: MŠ Zbiroh, Muchova 556, 338 08 Zbiroh
Do datové schránky školy: ID Datové schránky - ksekvmw
E-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!) :
ms@zbiroh.cz
V krajním případě osobním podáním ve škole v pátek 7. 5. 2021 za předpokladu
předchozí rezervace (prosíme o použití rezervačního systému https://mszbiroh.reservio.com )

Každé žádosti bude přiděleno registrační číslo, pod kterým bude vedena.
Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí:
Přijetí dítěte bude posuzováno dle stanovených kritérií (viz. podmínky přijímacího řízení), přičemž
prvním kritériem bude věk dítěte a přednostní umístění dětí v posledním roce před zahájením
povinné školní docházky. Předškolní vzdělávání je povinné pro děti, které dosáhly od počátku
školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhlo pátého roku věku (§34 odst. 1, zákona č.
561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění
pozdějších předpisů).
V případě nepřijetí dítěte bude žadatelům před vydáním rozhodnutí dána možnost vyjádřit se
k podkladům rozhodnutí (ve dnech 17. 5. a 18. 5.2021 – dle předchozí telefonické domluvy)
Seznam přijatých dětí pod registračními čísly bude zveřejněn 20. 5. 2021:
-

na přístupném místě ve škole (vstup do areálu školy)
na webových stránkách školy (http://www.mszbiroh.cz/ )

