MATEŘSKÁ ŠKOLA JANOV, OKRES DĚČÍN,
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
v dohodě se zřizovatelem stanovuje
podle § 34, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022
v termínu od 2. května do 16. května 2021.
Pro příjem žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání bude využito celé období.

Přestože je v běžných podmínkách zápis do mateřské školy za přítomnosti dětí a rodičů
významnou událostí v životě rodiny i mateřské školy, je třeba letos připravit zápis v
distanční podobě. Pokud v květnu či červnu bude z epidemiologického hlediska situace
příznivá, bude možné uspořádat společné setkání dodatečně, například na zahradě
mateřské školy.
Zápis k předškolnímu vzdělávání proběhne i v letošním školním roce v souladu s
platnými právními předpisy (zejména školský zákon, správní řád a vyhláška o
předškolním vzdělávání). V souvislosti s protiepidemickými opatřeními, bude však
organizace přizpůsobena tak, aby byla zaručena bezpečnost dětí i dospělých, byly
respektovány individuální možnosti a omezení jednotlivých účastníků.

Způsoby podání žádosti
Přijímání k předškolnímu vzdělávání probíhá dle správního řádu. Podle § 37 správního
řádu lze žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání učinit písemně nebo ústně do
protokolu anebo v elektronické podobě.
Žádost mohou zákonní zástupci doručit následujícími způsoby:
− do datové schránky školy (i5rkr8u),
− e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce (ms.janov@seznam.cz),
− poštou (rozhodující je datum podání na poštu),
− osobním podáním ve škole.

V případě osobního podání žádosti je nezbytné organizovat příjem žádostí tak, aby
nedošlo k vyšší koncentraci osob v prostorách školy – např. vložením obálky
s dokumenty do schránky u vchodu do MŠ, rezervací času pro individuální schůzku na
telefonním čísle 775 866 536. Za všech okolností je nutné dodržet v dané době platná
mimořádná protiepidemická opatření.
Pokud zákonný zástupce podá žádost prostřednictvím jiných technických prostředků,
než jsou výše uvedené (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu), je
nutné, aby ji do 5 dnů potvrdil, jinak se k žádosti nepřihlíží.

K žádosti je nutné doložit následující přílohy:
-

Kopie rodného listu dítěte (Pro doložení rodného listu platí, že stačí odeslat jeho
prostou kopii dálkovým způsobem. Tato kopie pak musí být součástí spisu.)
Vyjádření lékaře - doložení řádného očkování dítěte (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. 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. Kromě
doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního
řízení o přijetí do mateřské školy dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení
lékaře.

Formuláře k přijímacímu řízení jsou dostupné v elektronické podobě na webových
stránkách obce Janov www.janovuhrenska.cz (O obci – Mateřská škola Janov –
Informace pro rodiče MŠ – Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání / Vyjádření
lékaře). Po předchozí telefonické domluvě je možné vyzvednout formuláře osobně
přímo v mateřské škole.

Mgr. Petra Hladíková
ředitelka školy

