INFORMACEK ZÁPISU

PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021
Milí rodiče,
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo 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 2020/2021.

ZÁPIS k předškolnímu vzdělávání proběhne v souladu s právními předpisy, ale
bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců.
.
Zákonný zástupce doručí do MŠ
 vyplněnou ,,Žádost o přijetí dítěte“
 prostou kopii ,,Rodného listu dítěte“
 vyplněný ,,Evidenčním list“ obsahující potvrzení lékaře o řádném očkování
dítěte dle platných právních norem ve znění pozdějších předpisů
nebo
pro doložení řádného očkování dítěte
• vyplněné,, Čestné prohlášení, že dítě je řádně očkované“
• kopii očkovacího průkazu
DOPORUČENÍ PRO DOLOŽENÍ ŘÁDNÉHO OČKOVÁNÍ DÍTĚTE
V současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře. Pro doložení této
povinnosti zákonný zástupce:
1. prohlásí, že je dítě řádně očkované a
2. doloží kopii očkovacího průkazu
Ředitelka školy porovná očkovací průkaz s očkovacím kalendářem – tedy porovná, zda dítě bylo
očkováno všemi vakcínami, které v jeho věku má mít. Očkovací kalendář, který plyne z právních
předpisů, je k nahlédnutí (na www.kostelecnadvltavou /v sekci Mateřská škola/
Zápis dětí do mateřské školy pro školní rok 2020/2021)
V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce
kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze
imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.
Vedle doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení
o přijetí do mateřské školy dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře.
ŽÁDOST, EVIDENČNÍ LIST, ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ jsou k dispozici
NA WEBOVÉ STRÁNCE OBCE KOSTELEC NAD VLTAVOU
www.kostelecnadvltavou /v sekci Mateřská škola/
Zápis dětí do mateřské školy pro školní rok 2020/2021

Příjem žádostí od 2. 5. do 16. 5. 2020
Žádosti o přijetí, včetně ostatních potřebných dokumentů je možné do mateřské školy
doručit následujícími způsoby:
1. do datové schránky: ID datové schránky: 3h3ks97 (od 2.5.2020 do 16.5.2020)
2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem

(od 2.5.2020 do 16.5.2020)

3. e-mailem – dokumenty vytisknout, vlastnoručně podepsat a následovně jej naskenovat a
společně s kopií rodného listu odeslat na email školy: m.skolka@atlas.cz
(nelze poslat prostý e-mail !)
(od 2.5.2020 do 16.5.2020)
4. poštou na adresu: Mateřská škola Kostelec nad Vltavou
Kostelec nad Vltavou 21, 399 01 Milevsko (od 2.5.2020 do 16.5.2020)
5. osobní podání – podepsanou žádost v zalepené obálce s nápisem ,,ZÁPIS“ vhodit
do schránky umístěnou na vstupní brance před vchodem do MŠ

od pondělí 11.5.2020 do pátku 15.5.2020
- osobním doručením do mateřské školy

v úterý 12.května od 14,00 hod do 16.hod.
Pokud nebude vyhovovat ani jedna z možností, bude možné podat žádost kdykoli osobně
po telefonické domluvě: telefon: 739 007 686

.

V Kostelci nad Vltavou 6.4.2020

Mgr. Bc.Jitka Imbrová
ředitelka školy

PODMÍNKY PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ:
•

•

Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však
pro děti od 2 let (§34 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon ve znění pozdějších
předpisů).
Od počátku školního roku (tj. září 2020), který následuje po dni, kdy dítě dosáhne
PÁTÉHO roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní
vzdělávání povinné, není-li dále stanoveno jinak.

• Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání
v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte.
• Dítě plní povinnou školní docházku v mateřské škole se sídlem ve školském obvodu,
v němž má dítě místo trvalého pobytu v případě cizince místo pobytu. Tímto opatřením
není dotčeno právo rodičů vybrat si pro své dítě jinou než spádovou mateřskou školu.
Informace o způsobech plnění povinné předškolní docházky jsou k dispozici
na www.msmt.cz nebo
na www.kostelecnadvltavou v sekci Mateřská škola/Informace pro rodiče/ v článku:
Informace o povinném předškolním vzdělávání určené pro zákonné zástupce dětí.
• Školské obvody platí od školního roku 2017/2018 pro nově přijímané děti.
•

Do mateřské školy se pro školní rok 2020/2021 přednostně přijímají děti, které
před začátkem školního roku dosáhnou nejméně třetího roku věku (děti pětileté a
s odkladem školní docházky, čtyřleté, tříleté) pokud mají místo trvalého pobytu,
v případě cizinců místo pobytu, v příslušném školském obvodu a to do výše povoleného
počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku.

•

Dítě se přijímá k předškolnímu vzdělávání, jehož cíle jsou vymezeny v § 33 zákona č.
561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Z tohoto ustanovení vyplývá,
že předškolní vzdělávání spočívá ve vzdělávací činnosti, nikoliv v poskytování péče; dítě
přijaté k předškolnímu vzdělávání musí být od počátku připraveno plnit požadavky
stanovené rámcovým programem předškolního vzdělávání a školním vzdělávacím
programem mateřské školy.

•

Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným
očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro
trvalou kontraindikaci (§ 50, zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění
pozdějších předpisů), to neplatí pro děti s povinností předškolní docházky.
V současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře.
Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce:
 prohlásí, že je dítě řádně očkované a doloží kopii očkovacího průkazu.

•

Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku, pokud se
místo v mateřské škole uvolní nebo je volná kapacita.

•

Do přijímacího řízení mohou být zařazeny pouze řádně vyplněné žádosti o přijetí dítěte,
včetně přílohy, tj. vyjádření ošetřujícího lékaře dítěte.

•

Zpracování údajů souvisejících s přijímacím řízením se řídí zákonem č. 101/2000 Sb.,
o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů.

