Mateřská škola, Nedachlebice, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace, Nedachlebice č.282,
PSČ:687 12, e-mail: ms.nedachlebice@seznam.cz,tel: 572 587 770

Informace k zápisu dětí do MŠ NEDACHLEBICE
na škol.rok 2021/2022

Zápis k předškolnímu vzdělávání proběhne v souladu s platnými právními předpisy .
V souvislosti s epidemiologickými opatřeními, která tento školní rok mateřské školy provázejí, bude
nutné organizaci přizpůsobit tak, aby byla zaručena bezpečnost dětí i dospělých, respektovány
indiv.možnosti a omezení jednotlivých účastníků a zároveň splněny všechny zákonné povinnosti.

Zápis se bude konat bez osobní přítomnosti zákonných zástupců a dětí v mateřské škole!
TERMÍN ZÁPISU v MŠ NEDACHLEBICE: od 3. 5.-16. 5. 2021
VÝDEJ ŽÁDOSTÍ : od 6.dubna 2021 - 30.dubna 2021




Stáhnout
na
web.stránkách
Obce
Nedachlebice,
záložka
/www.nedachlebice.cz/
Osobním převzetím v době provozu MŠ Nedachlebice
V době uzavření provozu MŠ na Obecním úřadě Nedachlebice

mateřská

školy

Mateřská škola přijme v souladu s § 50 zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví pouze dítě,
které se podrobilo pravidelnému očkování, má doklad , že je proti nákaze imunní, nebo se nemůže
očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.
Pro splnění této povinnosti zákonný zástupce dodá potvrzení dětského praktického lékaře formulář je součástí žádosti.
Potvrzení o očkování není požadováno u dětí, které nastoupí k povinnému předškolnímu vzdělávání.
K přijímacímu řízení doručte:

žádost / řádně vyplněnou, podepsanou zákonným zástupcem /
potvrzení o očkování
kopii rodného listu dítěte
Způsob podání žádosti:






V MŠ Nedachlebice osobním podáním dne 5. 5. 2021 za podmínek dodržování platných
protiepidemických opatření
Vhozením do poštovní schránky na budově MŠ v termínu od 3.5.do 16.5.2021
Poštou na adresu MŠ Nedachlebice
E-mailem s elektronickým podpisem (nelze poslat prostý e-mail)na adresu:
ms.nedachlebice@seznam.cz
Do datové schránky školy ID 95rvap4

Po přijetí žádosti vám bude přiděleno registrační číslo dítěte, které bude posláno SMS
zprávou nebo e-mailem.
O přijetí, popř. o nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitelka školy ve správním
řízení a v souladu s aktuálně uvedenými kritérii.
Podle školského zákona č. 561/2004 Sb., § 183,odst.2 bude rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu
vzdělávání oznámeno do 31.5.2021 - zveřejněním přijatých dětí
/pouze přidělená registrační čísla!/ na veřejně přístupném místě - na dveřích hlavního vchodu do
budovy MŠ Nedachlebice, veřejné vývěsce Obecního úřadu Nedachlebice a na web.stránkách Obce
Nedachlebice
Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání za
oznámená.
Seznam bude zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů.
Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, zákonní zástupci si je mohou
vyzvednout v mateřské škole.
Případné rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání bude zasláno zákonným zástupcům
v písemné podobě doporučeným dopisem.
Možnost nahlížet do spisu, kdy se mohou zákonní zástupci vyjádřit k podkladům rozhodnutí nebo se
vzdát tohoto práva/ rozhodla ředitelka MŠ dne 27.5.2021 od 8hodin do 13 hodin v ředitelně MŠ.
Proti rozhodnutí ředitelky školy se mohou zákonní zástupci odvolat ve lhůtě 15 dnů v souladu
s poučením uvedeným na rozhodnutí.
V Nedachlebicích dne 25.3.2021
Andrea Krhovská
ředitelka MŠ Nedachlebice

