Zápis k předškolnímu vzdělávání do MŠ Zbiroh pro školní rok 2022/2023
Informace pro rodiče k Žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání
-

-

Řádnému zápisu do MŠ bude předcházet ELEKTRONICKÝ PŘEDZÁPIS, který bude zpřístupněn
na našich webových stránkách v období od 18. 4. do 5. 5. 2022. Zde naleznete i potřebné
dokumenty k vyplnění a potvrzení.
ZÁPIS K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ bude uskutečněn za přítomnosti dětí v pátek 6. 5. 2022
od 10:30 do 16:00 hod.
PRO CIZINCE, kterým byla v České republice poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s ozbrojeným
konfliktem na území Ukrajiny bude stanoven další termín zápisu k předškolnímu vzdělávání od
školního roku 2022/2023, a to 3. června 2022.
Для іноземців, яким надано тимчасовий захист у Чехії у зв’язку із збройним конфліктом в
Україні, з 2022/2023 навчального року буде встановлено інший термін для зарахування до
дошкільної освіти, а то 3 червня 2022 року.

Zákonní zástupci k zápisu do MŠ donesou:
-

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání
Rodný list – pro doložení postačí prostá kopie rodného listu
Evidenční list s potvrzením od lékaře (očkování)
Popřípadě kopii doporučení z ŠPZ (školské poradenské zařízení)

Dokumenty lze také doručit do MŠ v termínu od 2. 5. do 6. 5. 2022:
• 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
Upřednostňujeme osobní podání ve škole v pátek 6. 5. 2022 (možnost využití předchozí rezervace
v elektronickém předzápisu: https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/zbiroh )
Dokumenty nezapomeňte podepsat (oba rodiče) a včas doručit do MŠ!
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 (dne 19. 5.2022 – dle předchozí telefonické domluvy)
Seznam přijatých dětí pod registračními čísly bude zveřejněn 20. 5. 2022 (nejméně po dobu 15 dnů):
- na přístupném místě ve škole (vstup do areálu školy)
- na webových stránkách školy ( http://www.mszbiroh.cz/ )

O přijetí Vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu
vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte v MŠ.
Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno.
Rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání bude předáno osobně v kanceláři MŠ 23. 5. 2022
od 10:30 do 15:30 hod.

