INFORMACE K ORGANIZACI ZÁPISU K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

Vážení rodiče,
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo 8.3.2021 v souvislosti s mimořádnými
opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19
opatření k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022. Zápisy budou
probíhat v květnu a bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

V žádosti musí být vždy uvedena e-mailová adresa, na tuto adresu škola zašle registrační
číslo dítěte.

1. TERMÍN PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK:
od 3. května 2021 do 14. května 2021 (dle §34 odst.2)
2. PODKLADY:
a) K žádosti o zápis:
Žádost dítěte o přijetí do MŠ,
Kopie rodného listu
Čestné prohlášení k očkování
Kopie očkovacího průkazu (tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání)
Zastupuje-li dítě jiná osoba, než jeho zákonný zástupce – oprávnění dítě zastupovat
3. ZPŮSOB PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ:
podle §37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů:
POŠTOU:
 Vyplnit všechny požadované dokumenty
 Poslat poštou na adresu školy:
Základní škola a Mateřská škola Hevlín
Hevlín 225
671 69 Hevlín
(obálku označit v levém rohu nápisem „ZÁPIS MŠ“)
DATOVOU SCHRÁNKOU:
 Poslat všechny požadované dokumenty
 Adresa datové schránky: q42h3k
E-MAILEM S ELEKTRONICKÝM PODPISEM:




Poslat všechny požadované dokumenty opatřené elektronickým podpisem
E-mailová adresa školy: zs.hevlin@orgman.cz

OSOBNĚ PŘEDAT VE ŠKOLE:
 Pouze ve zcela výjimečných případech po předchozí telefonické domluvě
+420 775 732 909
UPOZORNĚNÍ! Pokud nemáte možnost tisku, připravili jsme pro Vás vytištěné tiskopisy, které je
možné si vyzvednout od 8.4.2020 do 30.4.2021 po předchozí telefonické domluvě +420 606 084 710.

4. PŘEHLED VŠECH TERMÍNŮ:

1.

Datum zápisu

od 3. května do 14. května 2021

2.

Zveřejnění přijatých dětí

3. června 2021

3.

Rozeslání rozhodnutí o nepřijetí

3. června 2021

4.

Předložení doporučujících posudků k odkladu povinné školní
docházky

do 31. května 2021

5. VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ DÍTĚTE

a)

Na webových stránkách školy a na dveřích školy bude vyvěšen seznam registračních čísel přijatých
dětí.

b)

Rozhodnutí vydává ředitelka školy do 30 dnů od zahájení správního řízení.

c)

Rozhodnutí má 1 originál, který se zakládá do spisu dítěte a je uložen u vedení školy.

d)

Pokud rodič požaduje tiskopis rozhodnutí o přijetí, je mu vystaven stejnopis.

e)

Pokud je přijaté dítě z jiné spádové oblasti, oznámí ředitelka školy tuto skutečnost řediteli spádové
školky do konce května příslušného kalendářního roku, ve kterém má dítě zahájit povinné předškolní
vzdělávání
6. VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O NEPŘIJETÍ DÍTĚTE

a)

Vydá ředitelka školy do 30 dnů od zahájení správního řízení.

b)

Základní škola doručí zákonnému zástupci dítěte rozhodnutí o nepřijetí poštou do vlastních rukou.

c)

Zákonný zástupce dítěte může podat odvolání proti rozhodnutí ředitelky školy ve lhůtě 15 dnů, která
běží od následujícího dne po doručení Rozhodnutí o nepřijetí.

d)

Odvolání podává zákonný zástupce prostřednictvím ředitelky základní školy, jejíž činnost vykonává
Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, okres Znojmo, příspěvková organizace.

7. DALŠÍ INFORMACE

a)

Zápis je povinný pro děti, které dovrší věku 5 let do konce srpna stávajícího roku s trvalým pobytem v
Hevlíně, pokud ještě do mateřské školy nedocházejí.

b)

V případě, že již dítě (pro které je od 1. září daného roku předškolní vzdělávání povinné) do mateřské
školy dochází, pokračuje v předškolním vzdělávání v mateřské škole, pokud zákonný zástupce nezvolí
jiný způsob povinného předškolního vzdělávání.

c)

Přijímání žáků do předškolního vzdělávání se řídí Vnitřní směrnicí, č.j. 123/2019/Om,
KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE
V HEVLÍNĚ

d)

Zákonný zástupce může místo povinného vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání. Zákonný
zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Oznámení o
individuálním vzdělávání dítěte předá řediteli školy zároveň s přihláškou k zápisu nejpozději 3 měsíce
před počátkem školního roku.

e)

V současné situaci dítě nenavštěvuje osobně praktického lékaře, proto má zákonný zástupce povinnost
prohlásit, že je dítě řádně očkované a doloží kopii očkovacího průkazu.

