Mateřská škola města Mnichovo Hradiště, Mírová 683 okres Mladá Boleslav
www.ms-mnhradiste.cz

Tel. 326772330

e-mail : ms1mh@comfeel.cz, msmirova@centrum.cz

INFORMACE PRO RODIČE
k zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2021/2022 do Mateřské školy města Mnichovo Hradiště,
okres Mladá Boleslav, do jednotlivých mateřských škol – 1. Mateřská škola, Mírová 683
2. Mateřská škola, Jaselská 1238
3. Mateřská škola, Veselá, Školní 70
Vážení rodiče,
z důvodu šíření epidemie COVID-19 a doporučení MŠMT, mateřská škola upravila přijímací řízení – zápis dětí do
mateřské školy. Celý zápis bude probíhat distančně – bez přítomnosti rodičů.
Informace o zápise jsou shrnuty v této příloze:
1. Od 19.4. do 30.4.2021 v době od 10,00 do 15,00 hodin (v době provozu MŠ) si můžete na veřejně přístupném
místě každé mateřské školy vyzvednout balíček s tiskopisy potřebnými k zápisu, seznámit se s informacemi
k zápisu.
2. Tiskopisy, včetně informací k zápisu je možné si také opatřit na našich webových stránkách
www.ms-mnhradiste.cz – dokumenty – zápis 21
Tiskopisy k zápisu :
➢ Žádost o přijetí – vyplní a podepíše žadatel (zákonný zástupce dítěte)
➢ Vyjádření lékaře ke zdravotnímu stavu dítěte – vyplní pediatr vašeho dítěte.
➢ Informační dopis pro rodiče – seznam povinných příloh
➢ Souhlas se zpracováním osobních údajů
PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ :
Žádosti o umístění dítěte k předškolnímu vzdělávání se přijímají :

Od 4.5.2021 do 12.5.2021 od 10,00 do 15,00 hodin (v pracovní dny)
Přijímání k předškolnímu vzdělávání probíhá dle správního řádu. Podle § 37 správního řádu lze žádost o přijetí
k předškolnímu vzdělávání učinit písemně, nebo v elektronické podobě. Žadatel podává pouze jednu žádost
na jím vybranou mateřskou školu.
Příjem žádosti :
1. Osobně - vložíte všechny vyplněné dokumenty a přílohy do průhledných desek a celou složku vložíte
do připraveného boxu před vstupem do vámi vybrané mateřské školy (místo bude stejné jako při převzetí
tiskopisů).
Odevzdaná složka bude obsahovat :
- Žádost o přijetí
- Vyjádření lékaře
- Kopii rodného listu dítěte
- Souhlas se zpracováním osobních údajů

-

doklad o zmocnění zastupovat dítě v přijímacím řízení v případě osob, které pečují o dítě v pěstounské
péči
Cizinci – povolení k pobytu na území ČR
Vyjádření školského poradenského zařízení v případě, jedná-li se o dítě s podpůrnými opatřeními.

2. Elektronicky zašlete vyplněné dokumenty a přílohy na adresu : ms1mh@comfeel.cz. nebo do datové
schránky školy. ID datové schránky: 9ztrajt.
Upozorňujeme, že žádost o přijetí musí být opatřena elektronickým podpisem .
Všechny dokumenty a přílohy zasílejte v jednom souboru pod názvem(předmět) : Z21/ žadatel- jméno,
příjmení

V případě, že nevlastníte elektronický podpis, postupujte podle bodu č.1.
3. Poštou - (rozhodující je datum podání na poštu, nejdéle 12.5.2021)
Účastníkům řízení bude poskytnuta možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí v souladu s odst. 3 § 36 zákona
č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a to dne 12.5.2021 od 10.00 do 11.30 hodin v mateřské
škole v Mírové ulici – kancelář ředitelky.
•
•

Děti budou přijímány podle vnitřního předpisu o přijímání dětí č. 1/2018.
Děti, které dovrší 5 let do 31.8.2021 spadají pod povinné předškolní vzdělávání – zákonný zástupce má
povinnost dítě přihlásit k předškolnímu vzdělávání.

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.
Ve dnech od 5.5 do 14.5. 2021 obdržíte na vámi uvedený e-mail REGISTRAČNÍ ČÍSLO vašeho dítěte, pod kterým
bude vaše žádost evidována. Prosíme obdržený email potvrdit.
Podle registračního čísla si dohledáte výsledek přijímacího řízení .

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny od 18.5.2021 na webových stránkách školy nebo na
veřejně přístupném místě na každé mateřské škole.
Má-li ředitelka školy pochybnosti o pravosti doložených dokladů, může vyžádat od zákonných zástupců jejich
originál nebo ověřenou kopii.
Souhlas se zpracováním osobních údajů.
Nakládání s osobními údaji a jejich ochrana se řídí Směrnicí na ochranu osobních údajů. Všechny poskytnuté údaje
budou zpracovány do spisu a dále archivovány v souladu s právními předpisy dle směrnice Spisový a skartační řád.
Údaje jsou důvěrné podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 101/2000 Sb., o
ochraně osobních údajů.
Věřím, že i přes nastalé komplikace se nám podaří ve spolupráci s Vámi, zápis úspěšně zvládnout.
Děkuji za pochopení.

V Mnichově Hradišti, 16.4.2021

Lenka Dutková, ředitelka školy

