Zápis k předškolnímu vzdělávání
do Mateřské školy Zásada, okres Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace
pro školní rok 2021/2022
proběhne v dohodě se zřizovatelem
v období od 3. května do 14. května 2021 v distanční podobě
(bez osobní přítomnosti zákonných zástupců a dětí)
Zápis k předškolnímu vzdělávání probíhá v souladu s konkrétními ustanoveními zákona č. 561/2004
Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen školský zákon) a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů

1. Kriteria pro přijímání k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022
1. Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, tzn., dosáhne do 31. 8. 2021 pěti let
Dítě s odkladem školní docházky
16 bodů
2. Dítě, které dovrší věku 4 let k 31. 8. 2021

9 bodů

3. Dítě, které dovrší věku 3 let k 31. 8. 2021

7 bodů

4. Dítě, které má trvalé bydliště v městyse Zásada

5 bodů

5. Dítě, jehož sourozenec navštěvuje Mateřskou školou Zásada

1 bod

Kritérium č 1. - 3. zaručuje řazení podle věku vždy od nejstaršího po nejmladší
Kritérium č. 4. - sleduje pouze trvalý pobyt zapisovaného dítěte, nikoliv zákonných zástupců
Kritérium č. 5. - pouze v případě, že starší sourozenec bude mateřskou školu, na kterou je
podána žádost o přijetí, navštěvovat i ve školním roce 2021/2022.
 Žádosti o přijetí jsou posuzované podle získaného počtu bodů – přednost má žádost s vyšším
počtem bodů.


V případě rovnosti bodů rozhoduje datum narození dítěte - přijímají se děti od věkově
nejstaršího.



V krajním případě (rovnost bodů a shodné datum narození) rozhodne o přijetí los za účasti
ředitelky MŠ, zákonných zástupců dotčených dětí a zástupce zřizovatele.

 Dítě mladší tří let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok.
 Dítě, které nedosáhne k 31. 8. 2021 minimálně dvou let, nesplňuje zákonnou hranici pro přijetí,
a tudíž je automaticky v souladu se školským zákonem nepřijato k předškolnímu vzdělávání.

2. Povinné dokumenty:
a. Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání
Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání ke stažení na webových stránkách MŠ /www.mszasada.cz/
nebo v MŠ (po telefonické domluvě). Prosím, vyplňte, na žádosti o přijetí Vaši e-mailovou adresu
a telefon (přestože není toto pole povinné) pro rychlejší komunikaci v případě nejasností.

b. Potvrzení stanoveného pravidelného očkování dítěte praktickým dětským lékařem
(je součástí žádosti)
Dle ustanovení § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví vydá doklad o provedení
pravidelného očkování nebo doklad o tom, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování
podrobit pro kontraindikaci, poskytovatel zdravotních služeb v oboru praktické lékařství pro děti a dorost.
Nelze akceptovat potvrzení jiných lékařů. S ohledem na současnou situaci je nutné se s lékařem spojit
telefonicky a domluvit se na potvrzení o pravidelném očkování dítěte.

Potvrzení o očkování se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.
Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhnou do 31. 8. 2021 pěti let.

c. Rodný list – kopie
3. Způsob podání dokumentů:
-

do datové schránky školy - hkmmc3r
Datovou schránku si rodiče mohou zřídit zdarma. Odeslání žádosti datovou schránkou mateřské škole je
také zdarma. Více informací na https://chcidatovku.cz/

-

e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem zákonného zástupce, mszasada@volny.cz
(nelze poslat prostý email!)

-

poštou na adresu: MŠ Zásada 326, 468 25 Zásada

-

osobně vhodit do poštovní schránky mateřské školy (bílá schránka na budově MŠ)

-

v krajním případě osobní podání v mateřské škole (po předchozí tel. domluvě 774 898 283).

4. Registrační číslo
-

Po doručení povinných dokumentů Vám bude stejnou „cestou“, jako jste žádost podali
(do datové schránky, e-mailem, poštou nebo osobně), sděleno registrační číslo, pod kterým
bude Vaše žádost o přijetí evidována a další informace k přijímání.

5. Informace o možnosti využít procesního práva
Zákonný zástupce dítěte má možnost využít procesního práva a vyjádřit se před vydáním rozhodnutí
k podkladům rozhodnutí v souladu s ustanovením § 36 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů, a to dne 17. 5. 2021 od 8:00 do 10:00 v budově Mateřské školy Zásada.

6. Výsledky přijímacího řízení
-

ředitelka mateřské školy posoudí všechny žádosti o přijetí a rozhodne o přijetí či nepřijetí dítěte
ve správním řízení

-

seznam registračních čísel přijatých dětí bude zveřejněn nejpozději do 28. 5. 2021
na webových stránkách mateřské školy a na vývěsní tabuli mateřské školy (ne písemně)

a. V případě, že bylo dítě přijato, zákonný zástupce vyplní, podepíše a odevzdá
do 18. 6. 2021
(ke stažení na webových stánkách nebo i osobně vyzvedne v MŠ - po telefonické domluvě)
- Evidenční list (potvrdit dětským lékařem)
- Přihlášku ke stravování
- Postup při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání
(dokument s přiděleným registračním číslem)
b. V případě, že nebylo dítě přijato, bude rozhodnutí o nepřijetí zasláno zákonnému zástupci

doporučeně do vlastních rukou.
c. V případě, že Vaše dítě bylo přijato a do MŠ nenastoupí, nahlaste tuto skutečnost
neprodleně ředitelce!

Proti rozhodnutí je možno podat odvolání do 15 dnů od zveřejnění výsledků přijímacího řízení. Odvolání
se podává prostřednictvím mateřské školy, která rozhodnutí vydala a rozhoduje o něm Krajský úřad
Libereckého kraje.

7. Individuální vzdělávání - informace
-

Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální
vzdělávání dle § 34b školského zákona. Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i
jiná osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola. Zákonný zástupce musí
nicméně 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.

8. Další informace k nástupu do MŠ
-

Na informační schůzce, se dozvíte základní informace o provozu MŠ. Budete seznámeni se

Školním řádem MŠ, Vnitřním řádem školní jídelny a Vnitřní směrnicí ke stanovení úplaty za
předškolní vzdělávání. O termínu konání (podle aktuální epidemiologické situace) budete
informování emailem, popř. SMS nebo na webových stránkách MŠ.

