Základní škola a Mateřská škola Chrášťany
Chrášťany 100, PSČ 373 04, okres České Budějovice

Informace k zápisu dětí do mateřské školy na školní rok 2020/2021


Termín přijímacího řízení na školní rok 2020/2021 je ve dnech 4. 5. až 15. 5. 2020



Zápis se bude konat bez osobní přítomnosti dítěte ve škole



Podání dokumentů doporučuji bez osobní přítomnosti zákonných zástupců
ve škole (např. datovou schránkou, emailem s elektronickým podpisem, popřípadě
dle konkrétní situace osobně do základní školy: každý den otevřena od 8 do 9 hod.,
nebo po telefonické domluvě 734 847 786, nebo poštou)



Zákonní zástupci podají do školy (otevřeno každý pracovní den od 8 – 9 hod.)
žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021
(dokument je ke stažení na webu školy)



Zákonnému zástupci bude vydáno (po podání žádosti o přijetí) registrační číslo
dítěte pro přijetí do MŠ



Rodný list dítěte (stačí kopii)



Doložení řádného očkování dítěte
V současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře
Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce:
1. prohlásí, že je dítě řádně očkované (vzor viz níže), a
2. doloží kopii očkovacího průkazu.
V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný
zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že
je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou
kontraindikaci.



Od 1. 9. 2017 je povinný poslední rok předškolního vzdělávání:
a) pro děti od 5 let k začátku následujícího školního roku
b) pro občany ČR a cizince s pobytem na území ČR déle než 90 dní
c) pro děti s odkladem školní docházky



Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Chrášťany stanovila kritéria - věk
dítěte (přednostně budou přijímány děti dříve narozené) a místo trvalého pobytu
dítěte, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165
odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších
předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě,
kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí
stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.




Rozhodnutí o přijetí bude oznámeno 22. 5. 2020 zveřejněním seznamu
přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení
nejméně po dobu 15 dnů, seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě
ve škole s datem zveřejnění (§ 183 odst. 2 ŠZ), nezasílají se zákonným
zástupcům, zveřejněním seznamu přijatých uchazečů se rozhodnutí považují
za oznámená.
Rozhodnutí bude zveřejněno na webu školy www.zschrastany.cz a na
vstupních dveřích školy

Podmínky pro přijetí dítěte do MŠ (podle ŠKOLNÍHO ŘÁDU)


Do MŠ se přijímají zpravidla děti od 3 – 6 let, nejdříve však od 2 let na základě
vyřízené písemné žádosti rodičů, dítě do mateřské školy přijímá vždy ředitelka
školy.



K předškolnímu vzdělávání jsou do mateřské školy přednostně přijímány děti od 3
– 6 let a děti s odkladem povinné školní docházky.



Zápis probíhá v měsíci květnu v tom kalendářním roce, ve kterém následující školní
rok začíná; o termínu zápisu bude veřejnost informována prostřednictvím úřední
desky, internetových stránek a místních médií.



Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte do MŠ vydává ve správním řízení ředitelka
školy.



Děti mohou být do MŠ přijímány i v průběhu školního roku, pokud to umožňují
kapacitní podmínky školy.



Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným
pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže
očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.



V povinném posledním roce předškolního vzdělávání očkování dětí není povinné.



Další informace na tel. 734 847 786 nebo www.zschrastany.cz

Vzor textu čestného prohlášení k očkování:
Prohlašuji, že (jméno a příjmení dítěte), nar. (XX.X. XXXX), se podrobil(a)
všem stanoveným pravidelným očkováním podle zákona o ochraně veřejného
zdraví.
Příloha: kopie očkovacího průkazu
Podpis zákonného zástupce

