ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
V OBCI SLUHY
Zápis do Mateřské školy Sluhy, Sluhy 5, Sluhy 250 63 na školní rok 2021/ 2022
se uskuteční v souladu s metodickým doporučením MŠMT ČR bez osobní
přítomnosti dětí a zákonných zástupců, t.j. v distanční podobě

od 4. 5. 2021 do 12. 5. 2021.
Povinné předškolní vzdělávání se týká dětí, které do 31. 8. 2021 dovrší věk pěti let.

Dokumenty, které je nutno k zápisu do mateřské škole doložit:
1.
2.
3.
4.
5.

Vyplněná Žádost o přijetí
Kopie rodného listu dítěte
Vyplněný Evidenční list s potvrzením lékaře
Kopie dokladu o povolení k pobytu v ČR (pouze cizinci)
Čestné prohlášení o trvalém bydlišti

Dokumenty
Žádost o přijetí
a Evidenční list jsou ke stažení na
http://www.skola-sluhy.cz/materska_skola.htm.

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je nutné doložit
oprávnění dítě zastupovat a jeho zdůvodnění.

Doložení řádného očkování dítěte
Podmínkou přijetí dítěte do MŠ 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
trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné
předškolní vzdělávání.

Podání žádosti
Žádost o přijetí do MŠ spolu s ostatními dokumenty je možné doručit v daném
termínu následujícími způsoby (z důvodu nepříznivé epidemické situace jsou
preferovány body 1-3):
1. do datové schránky školy: ID datové schránky: mzx7wg
2. emailem s uznávaným elektronickým podpisem: marketa@sandu.cz
3. poštou na adresu: ZŠ a MŠ Sluhy, Sluhy 29, Sluhy, 250 63 (rozhoduje datum
podání)
4. osobní podání v MŠ - ve středu 4. května 2021 od 9.00 do 13.00 hodin je možné pouze po předchozí dohodě s Markétou Sandovou, DiS,
buď e-mailem: marketa@sandu.cz nebo telefonicky: 736 753 748.
Bez předchozí dohody (objednání) nebude žádost přijata.
Pokud zákonný zástupce dítěte podá žádost prostřednictvím jiných technických
prostředků, než jsou výše uvedené (např. prostým e-mailem), je nutné, aby ji do
5 dnů potvrdil jedním z výše uvedených způsobů, jinak se k žádosti nepřihlíží.

Každému zákonnému zástupci bude oznámeno přidělené registrační číslo
dítěte:
 v případě elektronického podání žádosti o přijetí - datovou schránkou
nebo emailem
 v případě podání žádosti poštou - bude zasláno SMS zprávou na Vámi
uvedené telefonní číslo nebo e-mail
 v případě osobního podání žádosti - dostane zákonný zástupce registrační
číslo na místě

Vydávání rozhodnutí o přijetí a nepřijetí
Správní řízení ve věci přijetí/nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, o kterém
rozhoduje ředitelka školy dle kritérií, trvá 30 dní. Rozhodnutí o přijetí dítěte bude
oznámeno zveřejněním seznamu přijatých dětí pod přiděleným registračním
číslem, a to jak na webových stránkách školy, tak vylepením na vstupních dveřích
mateřské školy po dobu 15 dní. Rozhodnutí o přijetí v písemné podobě bude
k vyzvednutí v kanceláři školy.
Rozhodnutí o nepřijetí dítěte bude zasláno poštou.

Kritéria pro přijetí dětí pro školní rok 2021/2022

Přijímání dětí do mateřské školy se řídí podle ustanovení § 34, §165 odst. 2
písm. b) a § 183 odst. 1 Zákona č.561/2004 (školský zákon) a v souladu se
Zákonem č.500/2004 sb. (správní řád).
Pokud počet přihlašovaných dětí přesahuje kapacitu mateřské školy, rozhodne
ředitelka Základní školy a Mateřské školy Sluhy o přijetí dítěte pro školní rok
2021/2022 podle těchto kritérií:

1. Děti k povinnému předškolnímu vzdělávání s trvalým pobytem v obci Sluhy
podle § 34 odstavce 1 zákona 561/2004 v platném znění.

2. Děti, které dovrší k 31. 8. 2021 tři roky k pravidelné celodenní docházce
s trvalým pobytem v obci Sluhy.
Při rozhodování o přijetí bude postupováno pouze podle data narození dětí (od
nejstarších k nejmladším) až do naplnění schválené kapacity mateřské školy
podle rejstříku škol.

3. Ostatní děti s trvalým pobytem v obci Sluhy k pravidelné celodenní docházce.
Při rozhodování o přijetí bude postupováno pouze podle data narození dětí (od
nejstarších k nejmladším) až do naplnění schválené kapacity mateřské školy
podle rejstříku škol.

4. Ostatní děti, které nemají trvalý pobyt v obci Sluhy, seřazené podle věku od
nejstarších k nejmladším až do naplnění schválené kapacity mateřské školy
podle rejstříku škol.

Ve Sluhách, dne 15. 4. 2021

