Základní škola a Mateřská škola Hladké Životice, příspěvková organizace
Hlavní 188, 742 47 Hladké Životice, tel. 739 303 064, IČ: 73184322, zshlzivotice@seznam.cz, skola@zshlzivotice.cz

Informace k zápisu do mateřské školy
pro školní rok 2020/2021
v souladu s §34 odst.2 Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Informace k zápisu dle MŠMT v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně
obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19.
Termín: 6. května 2020
Místo: MŠ Hladké Životice

Vzhledem k současné epidemiologické situaci bude zápis do MŠ probíhat
bez přítomnosti dětí, osobní přítomnost zákonných zástupců při zápise není nutná
(doporučujeme využít dálkový přístup podání žádosti).
Pokud vaše dítě dosáhne do 31. 8. 2020 věku 5-ti let, je pro něj od 1. 9. 2020 předškolní
vzdělávání povinné.
PODÁNÍ ŽÁDOSTI
Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné
žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání učinit písemně nebo v elektronické podobě.
Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:
 do datové schránky školy - ID: d2cmmdd
 e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email) –
zshlzivotice@seznam.cz

 poštou – na adresu: ZŠ a MŠ Hladké Životice, Hlavní 188, 742 47 Hladké Životice
 osobní podání - nutno se zarezervovat na telefonním čísle 739 300 463 (z důvodu
zamezení vyšší koncentrace osob v prostorách školy)
Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem
bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany
zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.
Po přijetí žádosti obdrží zákonný zástupce registrační číslo, které nahrazuje jméno dítěte
na seznamu přijatých dětí. Dané číslo obdržíte:
a) osobně při osobním podání žádosti
b) telefonicky při podání elektronické přihlášky a
podání přihlášky poštou

K žádosti nutno doložit:
 kopii doporučení z poradenského zařízení, pokud zde bylo dítě vyšetřeno
 kopii rodného listu ( po ověření totožnosti bude tento dokument skartován),
při osobním podání se dokládá jeho originál
 doložení řádného očkování dítěte
Podmínkou přijetí 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.

V současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře. Pro doložení této
povinnosti zákonný zástupce:
a) prohlásí, že je dítě řádně očkované – viz Čestné prohlášení
b) doloží kopii očkovacího průkazu
V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce
kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze
imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.
Vedle doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení
o přijetí do mateřské školy dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře.
Všechny potřebné formuláře jsou ke stažení na webových stránkách školy
(www.zshlzivotice.cz, záložka Zápis do MŠ) nebo v den zápisu budou k dispozici v MŠ.
ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ VAŠEHO DÍTĚTE bude oznámeno od 20.5.2020 tímto
způsobem:
 zveřejněním seznamu přijatých dětí na vchodových dveřích mateřské školy
 zveřejněním seznamu přijatých dětí na vývěsce před MŠ
 zveřejněním seznamu přijatých dětí na webových stránkách školy
Pokud registrační číslo přidělené dítěti nebude na zveřejněném seznamu, nebylo toto dítě
do MŠ přijato a zákonnému zástupci bude rozhodnutí o nepřijetí doručeno.

Hladké Životice dne 6.4.2020

Mgr. Věra Tomšů
Ředitelka školy

