Základní škola a Mateřská škola Borek
U Školky 195, 373 67 Borek

ZÁPIS
DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
proběhne v termínu:

od 2. května 2021 do 16. května 2021
Žádost o přijetí podávají zákonní zástupci dětí, které nastoupí do mateřské školy ve
školním roce 2021/2022 (od 1.9.2021 do 31.8.2022).
Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhly do 31. 8. pěti let.
Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální
vzdělávání. Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola. Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit
dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Žádost o individuální vzdělávání dítěte předá vedoucí učitelce MŠ zároveň s přihláškou k zápisu nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem
školního roku.
Podat přihlášku lze:
1. datovou schránkou
2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat jen prostý e-mail)
3. poštou
4. vložením do poštovní schránky v areálu školy - zelená schránka na fasádě, nalevo
vedle prosklené vstupní haly (areál školy je otevřen v době provozu od 6.00 do 16.30
hodin)
5. osobním podáním v MŠ (s ohledem na epidemiologickou situaci v ČR) – nutné předem
dohodnout termín

Co potřebujete k zápisu:
•
•
•
•

vyplněnou žádost o přijetí
prostou kopii rodného listu dítěte
doložení řádného očkování dítěte (tiskopis – vyjádření dětského lékaře)
u dítěte se zdravotním postižením musí být součástí žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání písemné vyjádření školského poradenského zařízení
(PPP, SPC), případně pediatra

Po zaevidování došlých žádostí bude každému dítěti přiděleno registrační číslo, které Vám bude zasláno na e-mail uvedený v žádosti o předškolní vzdělávání.
Prosíme o zpětné potvrzení námi zaslaného e-mailu s registračním číslem.

Průběh přijímacího řízení:
Průběh přijímacího řízení se řídí zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění
pozdějších předpisů.
Podáním vyplněné žádosti zákonným zástupcem se zahájí přijímací řízení, tj. správní
řízení ve věci podané žádosti – rozhodování. Ředitel ZŠ a MŠ rozhodne na základě
zveřejněných kritérií o přijetí/nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. Tato fáze může
trvat až 30 dnů od podání žádosti.

Zákonný zástupce se ještě před vydáním rozhodnutí ve věci přijímacího řízení může
seznámit a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.
Termín možnosti seznámení s podklady je stanoven na den 20.5.2021. S ohledem na
současnou situaci je nutné nejprve telefonické spojení s vedoucí učitelkou MŠ.
Výsledek přijímacího řízení (pod registračními čísly) bude zveřejněn na webových
stránkách školy a na informační tabuli na vstupní brance školy.
Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, můžete ale požádat o
jeho vydání.
Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání bude zasláno v písemné podobě.
Kritéria pro přijetí, tiskopisy „Žádost o přijetí“ a příloha „Vyjádření lékaře“ jsou
k dispozici na internetové adrese: www.zsborek.cz v sekci Mateřská škola nebo si je
po domluvě můžete vyzvednout přímo v MŠ.
V případě nejasností ohledně zápisu se nebojte nás kontaktovat:
telefon: 720 959 515, 387 225 997
e-mail: rychlikova@zsborek.cz
Těšíme se na Vás a vaše děti!!!
Hana Rychlíková
vedoucí učitelka MŠ

V Borku 10.3.2021

