Mateřská škola Jindice, příspěvková organizace
Jindice 94, 285 04 Rašovice, IČ: 06589081
ID datové schránky: 7skhr5e, tel. 313 109 335, 737 326 699, e-mail: msjindice@gmail.com

Mateřská škola Jindice
vyhlašuje

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
na školní rok 2022/2023

Zápis se uskuteční dne 9. května 2022
od 10 do 16 hodin v mateřské škole
K zápisu přineste:
• Vyplněnou žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
(tiskopis je ke stažení na webových stránkách školy – sekce Zápis do MŠ, případně ho lze od 4.4. do 6.5.2022
vyzvednout osobně v MŠ)

• Doložení řádného očkování dítěte (viz. Příloha k žádosti o přijetí dítěte do MŠ)
Podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví 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 (Příloha
k žádosti o přijetí dítěte do MŠ – vyjádření lékaře). Potvrzení na žádost vydá praktický dětský lékař.

• Rodný list dítěte
• Platný průkaz totožnosti zákonného zástupce, který žádá o přijetí dítěte do MŠ
• Doporučení školského poradenského zařízení (v případě dítěte se speciálními
vzdělávacími potřebami)
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Průběh přijímacího řízení:
Po přijetí řádně vyplněné přihlášky získáte číselný identifikátor, který zajistí anonymitu dítěte (v souladu se
zákonem o ochraně osobních údajů), a který slouží pro zveřejnění výsledků přijímacího řízení.
Při přijímacím řízení bude ředitelka školy postupovat dle kritérií pro přijímání dětí k předškolnímu
vzdělávání do Mateřské školy Jindice pro školní rok 2022/2023. Kritéria jsou dostupná na webových stránkách
MŠ, na vývěskách obce a v MŠ.
Rozhodnutí bude zveřejněno bez zbytečného odkladu v řádném termínu, nejpozději do 2.6.2022.
Seznam přijatých dětí (číselné identifikátory) bude zveřejněn na webových stránkách MŠ a na brance MŠ.
16.5.2022 v čase 10:00-11:30 hodin je termín určený k možnosti vyjádřit se k podkladům rozhodnutí ve věci
přijetí/nepřijetí Vašeho dítěte k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy Jindice ve školním roce
2022/2023.

Důležité informace:
•

•
•

•
•

•

Vyplňování žádosti věnujte náležitou pozornost – dbejte na ČITELNOST, neopomeňte nechat
potvrdit požadované údaje od dětského lékaře - očkování (netýká se dětí, které budou od 1. 9. 2022
plnit povinné předškolní vzdělávání).
Neúplně vyplněná přihláška, která nebude v termínu stanoveném ředitelkou školy doplněna, je
důvodem k vyřazení dítěte z přijímacího řízení!
Při podání přihlášky (i v průběhu správního řízení) je odpovědný pracovník oprávněn požadovat rodný
list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce, doklad o trvalém pobytu dítěte (pokud se liší
od trvalého pobytu zákonných zástupců).
Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhnou do 31. 8. 2022 pěti let.
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 ředitelce školy zároveň s žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání nebo nejpozději
3 měsíce před počátkem školního roku, tedy do 31. května 2022.
O přijetí dětí do mateřské školy rozhoduje ředitelka mateřské školy v přijímacím řízení, které končí
uplynutím lhůt stanovených správním řádem. Případná nově vzniklá místa se obsazují v souladu se
školským zákonem.

V Jindicích dne 17.3.2022

Bc. Ludmila Sotonová, ředitelka
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Doplňující informace k zápisu

K zápisu do MŠ v termínu 9. května 2022 nemohou podat přihlášku cizinci s vízem za účelem strpění pobytu
na území ČR podle § 33 odst. 1 písm. a) zákona o pobytu cizinců na území ČR („uprchlíci“) s místem pobytu
ve spádové oblasti.

Pro tyto cizince – uprchlíky je určen termín zápisu:
14. června 2022 od 9.00 do 11.00 hodin.

V Jindicích dne 11. 4. 2022

Bc. Ludmila Sotonová, ředitelka
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