Mateřská škola Jablonec nad Nisou – Mšeno, Arbesova 50, příspěvková organizace

Zápis k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2021-22
Zápisy k předškolnímu vzdělávání se konají dle § 34 školského zákona.
Zápis k předškolnímu vzdělávání proběhne v souladu s platnými právními předpisy (školský zákon,
správní řád a vyhláška o předškolním vzdělávání), které se v otázkách zápisů k předškolnímu
vzdělávání v uplynulém roce nijak nezměnily.
V souvislosti s protiepidemickými opatřeními, která tento školní rok v mateřských školách provázejí, je
však potřebné organizaci přizpůsobit tak, aby byla zaručena bezpečnost dětí i dospělých v rámci
opatření MSZ, byly respektovány individuální možnosti a omezení jednotlivých účastníků a
zároveň byly splněny všechny zákonné povinnosti.
Vyhlášení zápisu a termín konání
Zápis v Mateřské škole Jablonec nad Nisou – Mšeno, Arbesova 50, příspěvková organizace se bude
konat ve dnech 11.5. - 12. 5. 2021 (úterý - středa)
v době od 8.00-16.00 hodin
Co je třeba doručit:
1) Vyplněnou Žádost o přijetí do MŠ pro školní rok 2021-2022
2) Potvrzení o očkování dítěte (vyplní pediatr dítěte)
3) Trvalé bydliště dítěte v Jablonci nad Nisou
4) Kopie rodného listu dítěte (nepovinné)
Všechny dokumenty budou podepsané zákonnými zástupci
Potvrzení o očkování
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, tzn. dítě v posledním
ročníku MŠ – 5-6 leté.
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 proočkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy
dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře.
Trvalé bydliště dítěte
Kopie OP nebo jiný dokument prokazující bydliště dítěte v městě Jablonci nad Nisou
Kopie rodného listu dítěte - nepovinné
Pro doložení rodného listu platí, že stačí odeslat jeho prostou kopii.
Tiskopisy
Žádost o přijetí
Potvrzení o očkování
Můžete stáhnout na našich webových stránkách - Dokumenty. Případně je po dohodě na telefonním
čísle 778 056 140, vyzvednout v MŠ.

Mateřská škola Jablonec nad Nisou – Mšeno, Arbesova 50, příspěvková organizace

Podání žádosti
Přijímání k předškolnímu vzdělávání probíhá dle správního řádu. Podle § 37 správního řádu lze
Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání + přílohy učinit písemně nebo v elektronické podobě.
Vzhledem k tomu, že nelze předvídat, jaká budou platit mimořádná opatření v době konání zápisů,
nastavujeme organizaci zápisu tak, aby umožňovala distanční průběh od začátku do konce.
Žádost a přílohy žádosti mohou zákonní zástupci doručit následujícími způsoby:
1.
2.
3.
4.
5.

osobním podáním ve školce
do schránky v budově MŠ
poštou (rozhodující je datum podání na poštu – tedy 11.5. a 12.5.)
e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce
do datové schránky školy, pokud má zákonný zástupce DS

Pokud zákonný zástupce podá žádost prostřednictvím jiných technických prostředků, než jsou výše
uvedené (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, faxem apod.), je nutné, aby ji do 5
dnů potvrdil originálním podpisem, jinak bude Žádost považována za neplatnou.
Osobní podání žádosti do schránky ve foyeru hlavní budovy, a to ve dnech 11-12. 5. 2021, je potřeba
potvrdit originálními podpisy zákonného zástupce.
Za všech okolností je nutné dodržet v dané době platná mimořádná protiepidemická opatření!
Kritéria zápisu:
Do MŠ jsou přijímány děti s trvalým pobytem v Jablonci nad Nisou!
1. Děti, které ke dni 31. 8. 2021 dovrší 5ti let věku (povinné předškolní vzdělávání)
2. Děti, které ke dni 31. 8. 2021 dovrší věku 4 let.
3. Děti, které ke dni 31. 8. 2021 dovrší věku 3 let.
4. Děti, jejichž sourozenec již MŠ navštěvuje

 Ze zákona jsou přijímány děti, které k 31. 8. 2021 dovrší 5. ti let věku.
Pro tyto dětí je předškolní ročník mateřské školy povinný a jsou přijímány k předškolnímu
vzdělávání bez dokladu o povinném proočkování dítěte.
 Děti, které k 31. 8. 2021 dovrší 4 let a 3 let věku, jsou přijímány k předškolnímu vzdělávání a
zákonný zástupce doloží potvrzení, že se dítě podrobilo povinnému očkování (dle § 50 zákona
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví).
 Děti, které budou k 31. 8. 2021 mladší 3 let, budou přijímány pouze, pokud to dovolí kapacita
mateřské školy a zákonný zástupce doloží potvrzení, že se podrobilo povinnému očkování (dle
§ 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví).
 Počet přijatých do naplnění kapacity školy
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KRITÉRIA K ZÁPISU DO MŠ 2020

DĚTI

věk 5 let od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2021

věk 3 let až 31. 8. 2020

dovršení věku 3 let od 1. 9. 2020 do 30. 12. 2020
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