Základní škola a mateřská škola Český Těšín Hrabina, p.o.

ORGANIZACE ZÁPISŮ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE
2021/2022
1. Zápisy budou probíhat v termínu 3. – 14. května 2021 bez osobní přítomnosti dětí
a zákonných zástupců.
2. Podání žádosti
Podle § 37 zákona č. 500/2004 S., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost
o přijetí k předškolnímu vzdělávání učinit písemně nebo v elektronické podobě.
Přihlášku je možné doručit následujícími způsoby:
1. do datové schránky školy 64ca3jc
2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem zákonného zástupce (nelze jen
poslat prostý email!) na adresu školy – skola@zshrabina.cz
3. poštou (rozhodující je datum podání na poštu) na adresu:
ZŠ a MŠ Český Těšín Hrabina p.o., Ostravská 1710, 737 01 Český Těšín
4. osobním podáním do poštovní schránky školy na adrese Ostravská 1710,
737 01 Český Těšín
V případě, že zákonný zástupce nemá možnost žádost vytisknout, po telefonické
nebo emailové domluvě mu bude vytištěna na sekretariátu školy a v dohodnutém čase si ji
přijde vyzvednout.
Každé podané žádosti bude přiděleno evidenční číslo, které bude zákonnému zástupci
zasláno emailem nebo SMS zprávou.

3. Nezbytnými přílohami žádosti jsou:
1.
2.

Kopie rodného listu dítěte
Doložení řádného očkování dítěte

Podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy 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 kontraindikaci. Tato
povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.
Zákonný zástupce tuto povinnost dokládá potvrzením praktického dětského lékaře.
Potvrzení na žádost vydá lékař za podmínek dodržení nastavených protiepidemických
opatření.

4. Další informace
Pokud dítě bylo již vyšetřeno ve školském poradenském zařízení, zákonný zástupce přikládá
kopii doporučení.
Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhnou do 31. 8. 2021 pěti let.
Pokud zvolí zákonný zástupce individuální vzdělávání, musí i tak přihlásit dítě k zápisu
k předškolnímu vzdělávání.

5. Kritéria pro přijetí k předškolnímu vzdělávání
Předškolní vzdělávání se poskytuje dětem ve věku od 2 let do počátku povinné školní
docházky.
•
•

•

Spádová oblast – děti, které spadají do školského obvodu MŠ, mají nárok
na přednostní přijetí podle § 34 odst. 4 školského zákona.
Povinná předškolní docházka – děti, které před datem 1. 9. 2021 dovršily 5 let věku
a více a dosud nezahájily povinnou školní docházku (školský zákon §34a odst.2 a §179
odst.2).
Sourozenec uchazeče, který se již v mateřské škole vzdělává.

Škola do 30 dnů zveřejní na webových stránkách (www.zshrabina.cz) pod přidělenými
evidenčními čísly děti přijaté k předškolnímu vzdělávání.
O nepřijetí dítěte bude zákonný zástupce informován telefonicky, rozhodnutí mu bude
zasláno poštou.
V případě dotazů volejte na telefonní číslo 739 278 634 nebo pište na email
waszkova@zsostravska.cz

V Českém Těšíně 8. dubna 2021

Mgr. Richard Zajac, ředitel školy

