ZÁPIS DO MATEŘSKÝCH ŠKOL V RADOTÍNĚ SE USKUTEČNÍ

3. KVĚTNA 2022
Zápis bude probíhat v době od 9.00 hodin do 17.00 hodin
(polední přestávka 12.00 – 13.00) v budově Mateřské školy
(Hastrmánek) , Nám. Osvoboditelů 1367 ve třídě VČELKY.

Informace k podání žádosti (v době od 2.5. – 16.5.2022)
Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost
o přijetí k předškolnímu vzdělávání učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické
podobě. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:
1. osobním podáním – v den zápisu (3. května 2022)
2. do datové schránky mateřské školy, datová schránka: 52rkxyr
3. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem na adresu skolka@msradotin.cz,
(nelze jen poslat prostý email!),

Další informace:
1) Rodiče si přinesou k zápisu
Formuláře, které je potřeba před zápisem vyplnit jsou k dispozici na webových stránkách
mateřské školy https://www.msradotin.cz/co-deti-potrebuji/
Formuláře lze také vyzvednout a vyplnit v den zápisu v mateřské škole
Občanský průkaz, rodný list dítěte (pro ověření)
U dětí cizí státní příslušnosti je třeba doložit platný pobyt v ČR

2) Doložení řádného očkování dítěte
Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění
povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě
proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.
(potvrzuje lékař)
3) Přidělení registračního čísla
Každé přijaté žádosti bude přiděleno registrační číslo, které bude uvedeno na zveřejněném
Seznamu přijatých dětí (web školy, vývěska na škole). Toto číslo bude předáno zákonným
zástupcům e-mailem, případně zprávou na telefonní číslo

4) Individuální způsob vzdělávání
Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit
individuální vzdělávání. Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná osoba,
nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola. Zákonný zástupce musí nicméně i
tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Žádost o individuální vzdělávání
dítěte předá řediteli školy zároveň s přihláškou k zápisu nebo nejpozději 3 měsíce před
počátkem školního roku.

5) Povinné předškolní vzdělávání v jiné MŠ
Zákonný zástupce je povinen přihlásit své dítě k předškolnímu vzdělávání, pokud
dítě dosáhne stanoveného věku k plnění povinné předškolní docházky. V případě, že
dítě bude absolvovat plnění povinné předškolní docházky v jiném předškolním zařízení než
v MŠ s místem trvalého pobytu, je zákonný zástupce dítěte povinen tuto skutečnost
oznámit ředitelce spádové MŠ a docházku dítěte v jiné mateřské škole dokladovat

Den otevřených dveří
Na prohlídku školek lze přijít v den zápisu v době od
8.00 do 16.00 hodin

