Mateřská škola Mratín, okres Praha – východ
U Školky 26, 250 63 Mratín
tel.: 725 498 230, 326 982 137, e-mail: ms.mratin@tiscali.cz, www.msmratin.cz

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy Mratín

Mateřská škola Mratín, okres Praha – východ, U Školky 26, 250 63 Mratín vyhlašuje zápis
dětí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2021/2022.
Předpokládaný počet volných míst pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání od
školního roku 2021/22 je 20.
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými
opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním
COVID-19 opatření k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok
2021/2022.
Vzhledem k tomu, že nelze předvídat, jaká budou platit mimořádná opatření v době
konání zápisů, organizace zápisu bude nastavena tak, aby umožňovala distanční průběh
od začátku do konce a zároveň vycházela vstříc individuálním podmínkám jednotlivých
rodin.

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání proběhne v souladu se školským zákonem
od 03.05.2021 (pondělí) do 14.05.2021 (pátek).
Podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání
Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné
žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání učinit písemně nebo ústně do protokolu
anebo v elektronické podobě.
Žádost o přijetí je tedy možné doručit následujícími způsoby:
1. do datové schránky školy – ID sd5u6uj
2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem zákonného zástupce
3. vhozením do poštovní schránky mateřské školy v obálce označené „Zápis do MŠ“
4. poštou (rozhodující je datum podání na poštu)
5. osobní podání (pouze ve výjimečných případech po předchozí domluvě)

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, jinak se k žádosti nepřihlíží.
Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby
doložila své oprávnění dítě zastupovat.
Doložení rodného listu
Pro doložení rodných listů platí, že stačí odeslat jejich prostou kopii dálkovým
způsobem.
Doložení řádného očkování dítěte
Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je
splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad,
že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou
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. Individuálně je třeba řešit případ, kdy je rodina v karanténě nebo
izolaci.

Školská poradenská zařízení v současné době zajišťují nejnutnější služby, ale
individuální diagnostiku poskytují, a to v souladu s příslušnými epidemiologickými
opatřeními. Pokud dítě bylo již vyšetřeno ve školském poradenském zařízení, zákonný
zástupce přikládá kopii doporučení (týká se dítěte uvedeného v § 16 odst. 9 zákona
č. 561/2004 Sb., školského zákona).

Má-li ředitel školy pochybnosti o pravosti doložených dokladů, může vyžádat po
zákonných zástupcích jejich originál nebo ověřenou kopii.

Povinnost plnit předškolního vzdělávání mají děti, které dosáhly do 31. 8. 2021 pěti let.

Po obdržení žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání Vám bude e-mailem,
popř. datovou schránkou zasláno registrační číslo Vaší žádosti. Pokud do 5 ti dnů od
odeslání žádosti registrační číslo neobdržíte, kontaktujte mě prostřednictvím e-mailu
ms.mratin@tiscali.cz nebo tel. č. 725498230.

Rozhodnutí o přijetí bude oznámeno způsobem
-

zveřejněním seznamu přijatých dětí na přístupném místě ve škole (vitrína Ježek na
nové budově školy)

-

na webových stránkách školy www.msmratin.cz

Seznam bude zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů. Předpokládaný termín zveřejnění je
stanoven na den 01.06.2021.
V seznamu nemohou být uvedena jména, děti zde budou uvedeny pod registračními čísly.
Pro tyto účely bude Vaší žádosti přiděleno výše zmiňované registrační číslo. Rozhodnutí o
nepřijetí ke vzdělávání bude zasláno v písemné podobě.

Souhrn - dokumenty potřebné k zápisu k předškolnímu vzdělávání:
- žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (ke stažení na webových stránkách
školy v sekci Zápis do naší školy)
- kopie rodného listu
- Evidenční list s potvrzením praktického dětského lékaře (Evidenční list ke stažení na
webových stránkách školy v sekci Zápis do naší školy, prosíme tisknout oboustranně)
- kopii doporučení ze školského poradenského zařízení (pokud dítě bylo již vyšetřeno
ve školském poradenském zařízení, týká se dítěte uvedeného v § 16 odst. 9 zákona č.
561/2004 Sb., školského zákona).

Přestože je v běžných podmínkách zápis do mateřské školy za přítomnosti dětí a rodičů
významnou událostí v životě rodiny i mateřské školy, je třeba se letos opět připravit na
zápis v distanční podobě. Pokud v květnu či červnu bude z epidemiologického hlediska
situace příznivá, budeme se snažit uspořádat pro děti a Vás rodiče společné setkání
spojené s prohlídkou mateřské školy dodatečně.
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V Mratíně dne 14. dubna 2021

Martina Kvasničková, ředitelka školy

