PODROBNÉ INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ
PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021
I. FÁZE:
Vyplnění žádostí o předškolní vzdělávání: do 07.05.2020
−
−
−
−

žádost je možné stáhnout na internetových stránkách školy: www.zsborek.cz,
v případě potřeby lze po telefonickém objednání vyzvednout osobně
neopomeňte vyplnit čestné prohlášení o očkování dítěte (vzor: Příloha k přihlášce) a
zajistit si kopii očkovacího průkazu
potvrzení o očkování se nevyžaduje u dítěte s povinným předškolním vzděláváním
v případě zdravotního postižení dítěte, bude nutné zajistit také vyjádření lékaře o
zdravotním stavu (až pominou mimořádná opatření)

II. FÁZE:
Sběr žádostí: od 04.05. – 07.05.2020
Do MŠ doručte některým z uvedených způsobů řádně vyplněnou žádost, čestné prohlášení o
očkování dítěte, kopii očkovacího průkazu dítěte:
1. datovou schránkou
2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat jen prostý e-mail)
3. poštou
4. do poštovní schránky v areálu školy – zelená schránka na fasádě, nalevo vedle
prosklené vstupní haly. Pokud nebude zařízení školy v provozu, areál bude otevřen v
pracovní dny od 8.00 do 12.00 hodin, pokud již bude provoz, tak od 6.00 do 16.30
hodin.
5. v krajním případě osobním podáním ve škole, nutné domluvit předem, aby nedošlo k
vyšší koncentraci a k vyššímu pohybu osob v prostorách školy
Po obdržení přihlášky dostanete e-mailem potvrzení o převzetí.
V případě neúplné žádosti budou zákonní zástupci vyzváni k doplnění údajů v termínu
stanoveném ředitelem školy. Pokud zákonný zástupce neodstraní závady, pro které byl
vyzván, může ředitel správní řízení usnesením zastavit.

III. FÁZE:
Přijímací řízení: tato fáze může trvat až 30 dnů od zahájení Správního
řízení, tedy nejpozději do 2.6.2020.
V tomto období obdržíte informaci o přijetí/nepřijetí vašeho dítěte do MŠ.
Rozhodnutí o přijetí se nebude doručovat zákonným zástupcům dítěte, ale bude oznámeno
zveřejněním seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem (bude zasláno
e-mailem po obdržení přihlášky do MŠ):
−
na webových stránkách ZŠ a MŠ Borek (www.zsborek.cz)
−
na vývěsce školy (na vstupní brance)
−
na hlavních dveřích (prosklený vstup do budovy)
Rozhodnutí o nepřijetí se bude oznamovat písemně na doručenku.

Zákonní zástupci dítěte mají možnost vyjádřit se k podkladům před vydáním
rozhodnutí (možnost nahlédnout do spisu) po telefonické domluvě do 15.5.2020.
Tel. MŠ: 387 225 997, 720 959 515

E-mail: skolka@zsborek.cz

Pokud nenastanou žádné problémy ve správním řízení, budou výsledky
zveřejněny co nejdříve po ukončení sběru žádostí ☺.

