Jak přihlásit dítě do mateřské školy
pro školní rok 2021/2022
Obecné informace:
-

-

Pro školní rok 2021/2022 se zápis do mateřských škol uskuteční bez
osobní přítomnosti dětí a pokud možno i bez osobní přítomnosti
zákonných zástupců!
Povinné předškolní vzdělávání v tomto školním roce se týká dětí
narozených do 31. 8. 2016.
Podmínky pro přijetí stanovuje ředitelka mateřské školy v kritériích, které
zveřejňuje s podrobnějšími informacemi na webových stránkách MŠ.
Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání do jednotlivých mateřských škol
bude k dispozici ke stažení od 1. 4. 2021 na webových stránkách MŠ.
Zákonní zástupci, kteří nemají přístup k internetu nebo tiskárně, si mohou
žádost dne 29. 4. 2021 po předchozí telefonické domluvě vyzvednout
v příslušné mateřské škole. Termín a dobu osobního vyzvednutí žádosti v MŠ
si zákonný zástupce předem dohodne s vedením MŠ tak, aby nedocházelo
k vyšší koncentraci a k vyššímu pohybu osob v prostorách MŠ.

Co bude potřebovat zákonný zástupce k zápisu:
1. Vyplněnou a vlastnoručně podepsanou žádost o přijetí k předškolnímu
vzdělávání
2. Rodný list dítěte (prostá kopie)
3. Potvrzení o očkování dle § 50 zákona č. 258/2000 Sb., vydané obvodním
pediatrem (dítě, které k 31. 8. 2021 dovrší 5ti let, potvrzení o proočkování
nedokládá)
V případě, že není možné k žádosti ke dni podání doložit potvrzení
o očkování, připojí zákonný zástupce k žádosti:
a. čestné prohlášení o očkování
(formulář naleznete na webových stránkách školy)
b. kopii očkovacího průkazu dítěte
Tyto doklady nenahrazují potvrzení o očkování.
Z tohoto důvodu doloží zákonný zástupce nejpozději do 24. 5. 2021
správnímu orgánu (příslušné MŠ) potvrzení o očkování (viz. výše)
4. Podepsaný souhlas se zpracováním os. údajů
5. Cizinci, kteří nejsou občany státu EU, doloží kopii povolení k dlouhodobému
pobytu (při pobytu na území ČR delším než 90 dnů).
6. Potvrzení trvalého bydliště dítěte v Lučanech nad Nisou
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Termíny a způsoby podání žádostí
A) Podání žádosti bez osobní přítomnosti zákonného zástupce:
Žádost o přijetí v dané mateřské škole zákonný zástupce odevzdá spolu
s povinnými přílohami v termínu od 10. 5. 2021 od 8.00 hodin do 13. 5. 2021
do 12.00 hodin jedním z těchto způsobů:
- datovou schránkou, pokud ji jako fyzická osoba mají zřízenou /6v9j5hd /
- e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem /skolkalucany@seznam.cz/
- e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu (nutné přijít do 5 dnů
podepsat)
- poštou - _ Mateřská škola Lučany nad Nisou 570, 468 71
- vložením do schránky MŠ umístěné na plotě u vchodu na zahradu MŠ a
u hlavního vchodu do staré budovy MŠ /schodiště/
Podání žádosti s osobní přítomností zákonného zástupce (bez dítěte):
Vyplněnou přihlášku je možné v nutných a odůvodněných případech
osobně doručit do příslušné MŠ v termínu po předchozí telefonické
domluvě dle časového harmonogramu stanoveného ředitelkou dané MŠ.
V tomto případě je povolena účast pouze jednoho zákonného zástupce bez
dítěte za dodržení nařízených hygienických pravidel.
Po 12. 5. 2021 až do ukončení správního řízení nebudou přijímány další žádosti.
Přidělení registračního čísla
-

-

Ředitelka MŠ po přijetí žádosti zahájí správní řízení a přidělí registrační číslo,
pod kterým bude dítě vedeno při správním řízení. Registrační číslo bude
využito při zveřejnění výsledků přijímacího řízení.
Při osobním doručení žádosti sdělí zákonnému zástupci registrační číslo na
místě.
V ostatních případech bude kontaktovat zákonného zástupce e-mailem nebo
DS, kde potvrdí přijetí žádosti a sdělí registrační číslo.
V případě zaslání registračního čísla e-mailem, je zákonný zástupce povinen
potvrdit přijetí.
Z tohoto důvodu prosíme rodiče, aby do přihlášky napsali svojí e-mailovou
adresu

Vyhodnocování žádostí
-

-

V období od 13. 5. 2021 do 2. 6. 2021 bude probíhat vyhodnocování žádostí,
kontrola správnosti údajů, případné odstranění nedostatků a dokládání
chybějících dokumentů.
Dne 17. 5. 2021 od 10.00 do 14.00 hodin bude umožněno zákonným
zástupcům dle § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, vyjádřit
se k podkladům rozhodnutí před vydáním rozhodnutí.
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Zveřejnění výsledků zápisu
-

-

Dne 3. 6. 2021 ředitelka MŠ na svých webových stránkách a na veřejně
přístupném místě zveřejní veřejnou listinou v anonymizované podobě pod
registračními čísly seznam přijatých dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní
rok 2021/2022.
Zákonným zástupcům nepřijatých dětí zašle ředitelka MŠ rozhodnutí
o nepřijetí poštou do vlastních rukou, nebo informací telefonickou.
Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho
doručení.
Odvolání se podává prostřednictvím ředitelky příslušné mateřské školy
a rozhoduje o něm Krajský úřad Libereckého kraje. Odvolání je pouze formální
přezkoumání postupu ředitelky MŠ, zda rozhodla podle předem stanovených
kritérií.
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