Mateřská škola Pampeliška

JAK PŘIHLÁSIT DÍTĚ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022
Obecné informace:

−

Předškolní vzdělávání je určeno dětem ve věku zpravidla od 3 do 6 let. Od počátku školního roku, který následuje
po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte je předškolní vzdělávání
povinné (podrobnosti v § 34a a 34b školského zákona).

−

Podmínkou přijetí dítěte je, aby se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním a mělo doklad, že je imunní
proti nákaze, nebo že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (§ 50 zákona č. 258/2000 Sb., o
ochraně veřejného zdraví). Tato podmínka se nevztahuje na dítě, které se hlásí k povinnému předškolnímu
vzdělávání (poslední rok před nástupem do ZŠ).

−

V případě nesplnění podmínky očkování k termínu zápisu dítěte k předškolnímu vzdělávání, tedy k datu 04. 05.
2021, bude přerušeno správní řízení k možnosti doplnění dané podmínky. Přestože rodič dodá v průběhu přerušení
správního řízení potvrzení o očkování, ředitelka MŠ nemůže garantovat následné přijetí do zvolené mateřské školy
z důvodu zákonné povinnosti přijmout děti na avizovaná volná místa v rámci probíhajícího správního řízení dle
předem stanovených kritérií školy.

−

Dítě s místem trvalého pobytu na území MČ Praha-Lysolaje má při přijímání přednost před dítětem s místem
trvalého pobytu mimo MČ Praha-Lysolaje (tj. např. MČ Praha 6, Nebušice, Suchdol).

−

Další podmínky pro přijetí stanovuje ředitelka mateřské školy v kritériích.

-

Mateřská škola zveřejňuje kritéria pro přijímání dětí, počty volných míst v MŠ pro zápis a konkrétní podrobnější
informace obvyklým způsobem, tj. vyvěšením v MŠ, umístěním na webových stránkách MŠ, apod.

-

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání bude k dispozici k vytištění od 01. 04. 2020 na webu mateřské školy
(www.ms-lysolaje.cz). V listinné podobě k ručnímu vyplnění pak přímo v MŠ Pampeliška, Mateřská 104/1, PrahaLysolaje.

Možnosti získání formuláře pro přihlášení dítěte do mateřské školy:

-

webové stránky mateřské školy Pampeliška – www.ms-lysolaje.cz

-

osobně v Mateřské škole Pampeliška

Kontakty

-

Telefon: 734 818 447

-

ID datové schránky: rby8zbd

-

Email: infolysolaje@seznam.cz

Co budete potřebovat k zápisu:

-

Vyplněnou Žádost o přijetí s vašimi podpisy.

-

Povinnost doložení řádného očkování dítěte. Zákonný zástupce tuto povinnost dokládá potvrzením praktického
dětského lékaře. Potvrzení na žádost vydá lékař za podmínek dodržení nastavených protiepidemických opatření.
Vhodné je předem telefonicky kontaktovat lékaře a objednat si termín návštěvy dle zvyklosti ordinace. Individuálně
je třeba řešit případ, kdy je rodina v karanténě nebo izolaci. Pokud některý z lékařů poskytuje potvrzení e-mailem,
je to jistě také možné, ale opět po předchozí domluvě. Tato povinnost se nevztahuje na dítě, které se hlásí k
povinnému předškolnímu vzdělávání.

-

Rodný list dítěte. Pro doložení rodného listu platí, že stačí odeslat jeho prostou kopii dálkovým způsobem nebo při
osobním předání vložit jako součást Žádosti. Tato kopie musí být součástí spisu.
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-

Doklad o trvalém pobytu dítěte na území MČ Praha-Lysolaje v případě, že zákonný zástupce má trvalý pobyt jinde
(popř. výpis z evidence obyvatel).

-

OP žadatele pouze při osobním předání žádosti, neposílejte kopii.

Termíny a způsoby podání Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

-

Osobně v mateřské škole pouze po telefonické domluvě s ředitelkou mateřské školy v dohodnutém čase, a to ve
dnech
3.5. 2021 v čase od 16 - 17 hodin
4.5. 2021 v čase od 15 -17 hodin
(Chceme tak předejít vytváření fronty. Osobní setkání proběhne na zahradě MŠ).
Telefonické objednání termínu je možné 28.4. a 29.4. v čase 10 – 12 hodin nebo 16 -17 hodin na čísle
734818447.

-

-

•

Žádost s potvrzeným vyjádřením od lékaře ohledně očkování a výše uvedené dokumenty.

•

Ředitelka mateřské školy předá zákonným zástupcům Potvrzení o účasti na zápisu, které obsahuje
unikátní registrační kód.

Soukromou datovou schránkou (nesmí být firemní) pouze dne 03.05. 2021 v době od 0:00-23:59
•

Žádost s potvrzeným vyjádřením od lékaře ohledně očkování a výše uvedené dokumenty

•

Ředitelka mateřské školy dne 04.05. 2021 odešle zákonným zástupcům zpět do soukromé datové
schránky naskenované Potvrzení o účasti na zápisu, které obsahuje unikátní registrační kód včetně razítka
a podpisu ředitelky.

E-mailovou zprávou s uznávaným elektronickým podpisem zákonného zástupce pouze dne 03.05. 2021 v době od
0:00-23:59

•

Žádost s potvrzeným vyjádřením od lékaře ohledně očkování a výše uvedené dokumenty.

•

Ředitelka mateřské školy zašle 04.05. 2021 zákonným zástupcům zpět na uvedenou e-mailovou adresu
potvrzení o účasti na zápisu s unikátním registračním číslem.

Pořadí přijetí přihlášek nehraje roli v přijetí či nepřijetí dítěte do mateřské školy, rozhodující je počet bodů vydaný v Kritériích.
Do bodového systému jsou zařazovány pouze žádosti podané v řádném termínu.

Důležitá data

-

Osobní předání v MŠ 03.05. a 04.05. 2021 pouze po předchozí telefonické domluvě s ředitelkou MŠ.

-

Přijímání žádostí datovou schránkou 03.05. 2021, e-mailem 03.05.2021.

-

V momentě odevzdání je zahájeno správní řízení.

-

06. 05. 2021 od 10:30 hod. do 11:30 hodin: možnost nahlédnutí do spisu dítěte.

-

06. 05. 2021 ve 12:00 hodin: zveřejnění výsledků zápisu (seznam přijatých dětí) na nástěnce a webové stránce
mateřské školy pod unikátním registračním kódem dítěte.
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-

11. 05. 2021 od 13:00 hod. do 17:00 hodin: odevzdání Zápisového lístku přijatého dítěte do mateřské školy a
předání Rozhodnutí o přijetí dítěte do MŠ.

-

04. 06. 2021: termín sejmutí zveřejněných výsledků zápisu z nástěnky a webu školy.

Přijetí a nepřijetí dítěte
V případě přijetí dítěte:
−

Dne 11. 05. 2020 v době od 13:00 hod. – 17:00 hodin odevzdáte podepsaný zápisový lístek do zvolené mateřské
školy a obdržíte Rozhodnutí o přijetí.

−

Vyplníte evidenční list, informovaný souhlas GDPR.

V případě nepřijetí dítěte:

-

Po 04. 06. 2021 obdržíte poštou do vlastních rukou Rozhodnutí o nepřijetí.

-

Proti tomuto rozhodnutí můžete podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení.

-

Odvolání se podává prostřednictvím ředitelství příslušné mateřské školy a Magistrát hlavního města Prahy formálně
přezkoumá postup ředitelky školy, zda rozhodla dle předem stanovených kritérií.

V Praze dne 18.03.2021
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