Zápis pro školní rok 2021-2022 proběhne v termínu
od 2. května 2021 do 16. května 2021
bez přítomnosti dětí a Vás zákonných zástupců. Podle aktuální situace
bude možné si telefonicky sjednat individuální schůzku.
Telefon: +420739007686 Mgr.Bc.Jitka Imbrová, ředitelka školy
Osobní konzultace budou organizovány pomocí telefonického rezervačního systému a
vstup do školy bude umožněn pouze při dodržení všech platných hygienických opatření.

Milí rodiče,
s ohledem na Metodické doporučení MŠMT k zápisům do MŠ pro školní rok
2021/2022 jsme pro Vás přichystali malého průvodce krok za krokem, jak podat žádost
s ostatními dokumenty k přijetí k předškolnímu vzdělávání do naší mateřské školy.

Komunikace je pro nás velmi důležitá a velmi rádi Vám budeme nápomocni.
Využijte možností komunikace s námi pro získání potřebných informací a odpovědí
na Vaše otázky:
•
•

Využijte e-mail: m.skolka@atlas.cz
Zavolejte nám: 382 593 197 nebo 739 007 686

Příprava potřebných dokumentů k podání žádosti:
Všechny důležité dokumenty si můžete stáhnout z webové stránky
OBCE KOSTELEC NAD VLTAVOU
www.kostelecnavltavou.cz /v sekci Mateřská škola/
Zápis dětí do mateřské školy pro školní rok 2021/2022

Zákonný zástupce do MŠ doručí:
1. vyplněnou ,,Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání“
+ ,,Prohlášení zákonných zástupců dítěte“
2. prostou kopii ,, Rodného listu dítěte“
3. vyplněný ,,Evidenční list“(EL)
a. včetně potvrzení praktického dětského lékaře o řádném očkování dítěte
nebo k EL
b. doloží ,, Potvrzení o řádném očkování dítěte“, které vystaví praktický dětský
lékař na samostatném tiskopisu
Doložení řádného očkování podmiňuje přijetí dítěte: Podmínkou pro přijetí dítěte do MŠ je podle
§ 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se pravidelným očkováním,
nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou
kontraindikaci. Tato dokládáte potvrzením praktického dětského lékaře. Tato povinnost se netýká
pouze dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání a dosáhly do 31.8.2021 pěti let.
Zákonný zástupce tuto povinnost dokládá potvrzením praktického dětského lékaře. Potvrzení na
žádost zákonného zástupce vydá lékař za podmínek dodržení nastavených protiepidemických opatření.
Vhodné je předem telefonicky kontaktovat dětského lékaře a objednat si termín návštěvy dle zvyklosti
ordinace. Potvrzení zapíše lékař přímo do evidenčního listu nebo vydá samostatný protokol, který
se k evidenčnímu listu připojí. Vedle doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely
správního řízení o přijetí do mateřské školy dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře.

Podání žádosti s přílohami:
Vzhledem k tomu, že nelze předvídat, jaká budou platit mimořádná opatření v době konání
zápisů, doporučilo MŠMT ponechat dobu zápisu po celou dobu danou zákonem.
Tedy v době od 2.5. do 16.5.2021.
Dokumenty je možné doručit následujícími způsoby:
1. do datové schránky školy: ID: 3h3ks97

(od 2.5.2021 do 16.5.2021)

2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem odeslat na email školy:
m.skolka@atlas.cz (nelze v tomto případě jen prostý e-mail)
(od 2.5.2021 do 16.5.2021)
3. poštou na naši adresu: Mateřská škola Kostelec nad Vltavou
Kostelec nad Vltavou 21,
399 01 Milevsko
(od 2.5.2021 do 16.5.2021)
4. osobní podání - v zalepené obálce s nápisem ,,ZÁPIS“
vhodit do naší poštovní schránky umístěné na vstupní brance před vchodem do MŠ
( od 2.5.2021 – 16.5.2021)
5. osobní podání ve škole - při individuální schůzce ředitelky a zákonného zástupce
!! TAKTO JEN PO TELEFONICKÉ DOMLUVĚ NA KONKRÉTNÍ ČAS!!
(kdykoli od 2.5.2021 -16.5.2021 – telefon: 739 007 686)

Potvrzení o přijetí žádosti a ostatních dokumentů
•
•

zašle škola prostřednictvím uvedené emailové adresy na žádosti - nutno potvrdit
přijetí emailu
zašle škola doporučeně poštou na uvedenou adresu na žádosti v případě, že nebude
uvedena emailová adresa

Zároveň bude zasláno přidělené registrační číslo nebo sděleno telefonicky (nahrazuje jméno
dítěte), pod kterým bude provedeno zveřejnění výsledků přijímacího řízení.

Průběh přijímacího řízení:
• Průběh přijímacího řízení se řídí zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění
pozdějších předpisů.
• Po ukončení přijetí žádostí tedy 17. května 2021 bude zahájeno správní řízení.
• Přijetí nebo nepřijetí dítěte rozhodne ředitelka MŠ ve správním řízení nejpozději
do 30 dnů od data 17.května 2021. V současné mimořádné situaci nebude brán zřetel
na to, v jakém pořadí a kdy budou žádosti o přijetí do MŠ doručeny. Všechny
doručené žádosti budou postaveny na stejnou úroveň. Důležité je, že datum podání
žádosti bude v rozmezí 2.5.2021 do 16.5.2021.
• V případě, že počet žádostí o přijetí překročí počet volných míst, přihlédne ředitelka při
rozhodování ke Kritériím pro přijetí
www.kostelecnavltavou.cz/v sekci Mateřská škola/
Zápis dětí do mateřské školy pro školní rok 2021/2022
• V souvislosti s novelou školského zákona bude uchazečům o přijetí do Mateřské školy
Kostelec nad Vltavou přiděleno registrační číslo. To Vám bude zasláno na e-mail,
nebo doručeno na adresu, nebo sděleno po telefonu.
• Výsledek přijímacího řízení bude zveřejněn po ukončení řízení formou seznamu
registračních čísel na vstupních dveřích Mateřské škole Kostelec nad Vltavou a
na webových stránkách obce Kostelec nad Vltavou v sekci Mateřská škola po dobu
min. 15 dnů.
Je důležité si registrační číslo zapamatovat.
• Rozhodnutí o přijetí v listinné podobě bude založeno ve spisech účastníků řízení.
(neobdržíte poštou)
• Rozhodnutí o nepřijetí v listinné podobě Vám bude zasláno poštou na doručenku.
Před případným odvoláním o nepřijetí kontaktujte, prosím, ředitelství školy.
• Proti Rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne zveřejnění. Odvolání se podává
prostřednictvím ředitelky MŠ ke Krajskému úřadu Jihočeského kraje – odbor školství.

V Kostelci nad Vltavou 1.4.2021

Mgr.Bc.Jitka Imbrová
ředitelka školy

PODMÍNKY PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ:
•

•

Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti od 2 do zpravidla 6 let. Dítě mladší 3let nemá
na přijetí do mateřské školy právní nárok (§34 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., školský
zákon ve znění pozdějších předpisů).
Od počátku školního roku (tj. září 2021), 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. (neplatí
pro děti, které již do školky již chodí)
• 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.
•

Do mateřské školy se přednostně přijímají 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.

•

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. Informace o zpracování osobních
údajů naleznete na:
www.kostelecnadvltavou.cz/materska-skola/skolstvi/materska-skola/gdpr/

