INFORMACE K ZÁPISU DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
HROTOVICE PRO ŠKOLNÍ ROK 2021-2022
Vzhledem k eliminaci šíření nákazy COVID-19 budou zápisy probíhat bez osobní přítomnosti dětí a
zákonných zástupců v mateřské škole, a to elektronickým způsobem.

Zápis se uskuteční ve dnech od 2.5.2021 do 16.5.2021 včetně.

Pravidla (tj. podmínky a kritéria) pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole
Hrotovice jsou nastavena ve stanoveném zápise.

Jak bude zápis probíhat:

Žádost k předškolnímu vzdělávání a požadované přílohy budete podávat následujícím způsobem:

1. Prostřednictvím datové schránky školy (ID datové schránky: npmkrwd). Žádost musí být
podepsána elektronickým podpisem zákonného zástupce.
2. E-mailem s elektronickým podpisem na adresu: reditel@mshrotovice.cz
3. Poštou na adresu: Mateřská škola Hrotovice, 1. máje 610, 675 55 Hrotovice. Obálku označte
názvem „zápis“
4. Vložením do poštovní schránky na budově mateřské školy (u vchodu k ředitelně). Obálku
označte názvem „zápis“
5. Ve výjimečných případech osobním podáním po předchozí telefonické domluvě. Do prostorů
mateřské školy vstupujte vždy v respirátoru.
Všechny žádosti s povinnými přílohami podávejte v uvedeném termínu!

Součástí žádosti bude:

1. Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
2. Potvrzení pediatra o řádném očkování dítěte-na žádosti
(Týká se dětí mladších 5 let, tzn. narozených od 1.9. 2016 níže.
Děti, které dosáhnou do 31.8. 2021 5 let, se přihlašují k povinnému předškolnímu vzdělávání
a zbavují se tak povinnosti povinného očkování, tudíž nemusí potvrzení o očkování dokládat.)
3. Kopie rodného listu dítěte

Po ukončení sběru přihlášek, budete e-mailem informováni o přiděleném registračním čísle dítěti
(žádosti).
Po ukončení správního řízení, tzn. přijetí x nepřijetí dítěte do mateřské školy, bude oznámení o tomto
rozhodnutí vyvěšeno na webové stránce školy nejpozději do 16.6.2021 pod registračním číslem
dítěte.
V případě, že nemáte možnost tisku, žádost o předškolní vzdělávání bude v papírové podobě
k dispozici v mateřské škole na stolečku u ředitelny.
Pokud nemáte možnost kopírování nebo skenování požadovaných příloh, postačí kvalitní fotografie
mobilním telefonem zaslaná e-mailem.
Pozn.:
•

Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti nejdříve od 2 let. Děti mladší 3 let nemají

•

na předškolní vzdělávání právní nárok. Mohou být přijaty v případě volné kapacity školy.
Povinné předškolní vzdělávání je povinné pro všechny děti příslušného spádového
obvodu, které do 31.8.2021 dosáhnou 5 let věku. Pokud zákonný zástupce nepřihlásí své
dítě k předškolnímu vzdělávání, bude po projednání s orgánem sociálně-právní ochrany
vyzván k přestupkovému řízení. Jestliže rodina změnila adresu svého pobytu, je třeba tuto
změnu nahlásit včas do naší mateřské školy.
Povinné předškolní vzdělávání může probíhat podle školského zákona i formou
individuálního vzdělávání. Tuto skutečnost musí rodiče nahlásit mateřské škole nejpozději
3 měsíce před začátkem školního roku.

