Základní škola a mateřská škola Laškov, příspěvková organizace

Zápis do MŠ pro školní rok 2021/2022
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává 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 a zákonných zástupců ve škole. Odkaz: http://zmslaskov.cz Opatření k
zápisům do MŠ 2021/2022

Vydávání žádostí - přihlášek
30. 4. 2021 – 14. 5. 2021
Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (dále též jen "žádost") je možné
získat dvěma způsoby v období vydávání žádostí (30. 4. – 14. 5. 2021):

A, Elektronické vydání žádosti
Na internetové adrese: MŠ dokumenty
http://zmslaskov.cz ve formátu Pdf.
nebo

B, Škola zašle v případě zájmu žádost – přihlášku na e-mail
Škola Vám zašle žádost – přihlášku na Váš e-mail. V případě zájmu nás kontaktujte
na zslaskov@posta.pvskoly.cz
nebo na tel. čísle 605 929 261

Sběr žádostí - přihlášek
V období 3. 5. 2021 - 14. 5. 2021
Podání žádosti
Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je
možné podání:

Podání přihlášky bude probíhat bez osobní přítomnosti zákonného zástupce
dítěte ve škole. Využijte prosím následující možnosti: datová schránka ID
datové schránky: 8vgmn2c, e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem
(nelze jen poslat prostý email!), případně dle konkrétní situace osobně do školy
– schránka na poštu nebo poštou.

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. emailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do
5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.
Při podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání uvede zákonný zástupce dle
správního řádu náležitosti stanovené v § 34b odst. 2 školského zákona, kterými
jsou:
jméno a příjmení žadatele (dítěte),
datum narození,
místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování (podle § 19 odst.
3 správního řádu),
označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní mateřská škola),
podpis osoby, která žádost podává (v tomto případě podpis zákonného zástupce,
který dítě při podání žádosti zastupuje).
S ohledem na zastoupení dítěte jeho zákonným zástupcem či jinou osobou k tomu
oprávněnou, je zároveň podstatné zjišťovat:
jméno a příjmení tohoto zástupce,
místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování.
Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné,
aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.
Škola vyžaduje doložení rodných listů, platí, že stačí jejich doložení prostou
kopií dálkovým způsobem. Místo trvalého pobytu dítěte u spádových dětí ověří
ředitel školy na obecním úřadě, který vede evidenci obyvatel.
Doložení řádného očkování dítěte
Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví
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.
Zákonný zástupce tuto povinnost dokládá potvrzením praktického dětského
lékaře. Potvrzení na žádost vydá lékař za podmínek dodržení nastavených
protiepidemických opatření. Vhodné je předem telefonicky kontaktovat lékaře
a objednat si termín návštěvy dle zvyklosti ordinace. Individuálně je třeba
řešit případ, kdy je rodina v karanténě nebo izolaci. Pokud některý z lékařů
poskytuje potvrzení e-mailem, je to jistě také možné, ale opět po předchozí
domluvě.

Vedle doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního
řízení o přijetí do mateřské školy dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení
lékaře.
Další informace
Školská poradenská zařízení v současné době zajišťují nejnutnější služby. Pokud
dítě bylo již vyšetřeno ve školském poradenském zařízení, zákonný zástupce
přikládá kopii doporučení.
Má-li ředitel školy pochybnosti o pravosti doložených dokladů, může vyžádat po
zákonných zástupcích jejich originál nebo ověřenou kopii.
Povinnost plnit předškolního vzdělávání mají děti, které dosáhly do 31. 8. pěti let.

Přijímací řízení

do 30 dní od zápisu

Pro bližší informace ohledně přijímacího řízení věnujte prosím v těchto dnech
pozornost Vašemu emailu, který jste mateřské škole poskytli ke komunikaci s Vámi.
Dle ustanovení § 183 odst. 2 školského zákona platí, že rozhodnutí, kterým se
vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu
uchazečů pod přiděleným jedinečným číselným identifikátorem s výsledkem řízení
u každého uchazeče. Rozhodnutí o nepřijetí dítěte do mateřské školy bude
zákonnému zástupci dítěte oznámeno písemnou formou.
V Laškově 28. 4. 2021

Mgr. Hana Mikulková, ředitelka školy
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