Zápis dětí do mateřské školy
pro školní rok 2020/2021
Zápis se týká dětí, které nastoupí do mateřské školy 1. 9. 2020 nebo kdykoliv v průběhu školního roku
2020/2021. Rodiče dětí narozených od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 jsou povinni tyto děti přihlásit k povinné
předškolní docházce.
Vzhledem k současným opatřením proběhne zápis netradičně, a to bez osobní přítomnosti rodičů a dětí.
Nabízíme několik možností provedení zápisu - vyplněnou a podepsanou Žádost o přijetí, Čestné prohlášení
o očkování a příslušné přílohy:
1. vhoďte v obálce do schránky u hlavních dveří budovy základní školy – NE MŠ! (budete informováni
mailem, že jsme vaše dokumenty v pořádku převzali),
2. zašlete poštou (ZŠ a MŠ Ježov, Ježov 50, 696 48)
3. naskenujte a zašlete na mailovou adresu: skolajezov@email.cz, zde je nutný elektronický podpis,
4. naskenujte a zašlete datovou schránkou na adresu: ji4mm5x,
5. popřípadě doručte osobně po telefonické dohodě s vedením školy na telefonním čísle: 724 944 397.
Příjem Žádostí o přijetí bude probíhat od 2. 5. 2020 do 16. 5. 2020.
Formuláře potřebné pro provedení zápisu jsou k dispozici na webových stránkách školy.
Zákonní zástupci dítěte vyplní a doručí Žádost o přijetí a Čestné prohlášení o očkování včetně kopie
očkovacího průkazu.
Kritéria přijímání dětí do mateřské školy:
1. Přednostně jsou přijímány děti, které mají v době zápisu trvalý pobyt ve školském obvodu školy.
2. Dále budou přijímány děti, které v době zápisu nemají trvalý pobyt ve školském obvodu školy, ale jeho
zákonný zástupce prokáže, že ve školském obvodu školy bydlí (jiný než trvalý pobyt).
3. Dále budou přijímány děti až do nejvyššího počtu, který lze přijmout.
O přijetí dítěte rozhodne ředitelka školy ve správním řízení. Rozhodnutí o přijetí bude zveřejněno na
webových stránkách školy zsjezov.cz → dokumenty → ke stažení a vyvěšeno na vchodových dveřích
budovy základní a mateřské školy.
Termín zveřejnění seznamu přijatých dětí je stanoven na 19. 5. 2020. V seznamu budou uvedena
registrační čísla dětí, ne jejich jména. Registrační číslo bude přiděleno každému zapisovanému dítěti.
Toto číslo bude zákonným zástupcům zasláno na email.
Při vyplňování formulářů dbejte na čitelnost a úplnost obsahu. Nezapomeňte uvést telefonní čísla a mailové
adresy.
Své dotazy pište na skolajezov@email.cz nebo volejte na: 724 944 397.
V Ježově dne 20. 4. 2020

Mgr. Jana Kristová

