Základní škola a Mateřská škola Větrný Jeníkov, příspěvková organizace
Větrný Jeníkov 171, 588 42

ZÁPIS
do Mateřské školy Větrný Jeníkov na školní rok 2021/2022
tj. s termínem nástupu 1. 9. 2021
Vzhledem k mimořádným opatřením vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s
onemocněním COVID-19 bude příjem žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání probíhat
v období od 3.

5. do 7. 5. 2021 dálkovým způsobem bez přítomnosti dětí.

Pravidla pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání do Základní školy a
Mateřské školy Větrný Jeníkov, příspěvkové organizace pro školní rok
2021/2022
Podmínky přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání


U dětí mladších 5 let škola vyžaduje v souladu s § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o
ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, doklad o tom, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným
očkováním nebo o tom, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit
pro kontraindikaci (neplatí pro děti přijímané k povinnému předškolnímu vzdělávání)



Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku od 2 do zpravidla 6 let, nejdříve
však pro děti od 2 let (tj. děti narozené do 31. 8. 2019), děti mladší 3 let mohou být
přijaty v případě volné kapacity školy.

Kritéria přijetí k předškolnímu vzdělávání
Do MŠ budou přednostně přijímány děti ze společného školského obvodu spádové školy
Základní školy a Mateřské školy Větrný Jeníkov, příspěvkové organizace, které mají místo
trvalého pobytu v obcích Větrný Jeníkov, Bílý Kámen, Dudín, Kalhov, Šimanov, Ústí,
Zbilidy a Zbinohy.
1. Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, které dovrší 5 let
do 31. 8. 2021 a starší, s trvalým bydlištěm ve společném školském obvodu
spádové školy – povinné předškolní vzdělávání.
2. Děti, které do 31. 8. 2021 dovrší věku nejméně 2 let, s trvalým bydlištěm ve
společném školském obvodu, v pořadí od nejstaršího po nejmladší.
3. Děti, které do 31. 8. 2021 dovrší věku nejméně 2 let, s trvalým bydlištěm mimo

společný školský obvod spádové školy, v pořadí od nejstaršího po nejmladší do
počtu volné kapacity MŠ.

Pro řešení sporných případů dětí umístěných současně na jednom místě pořadí (stejný věk)
stanovuje ředitel školy doplňující kritérium: výběr losem.


Rodiče si vyplní žádost o přijetí dítěte do mateřské školy. Žádost o přijetí si rodiče
stáhnou nebo vytisknou na webových stránkách školy (www.zsvj.cz). Všechny
dokumenty, které je potřeba doložit, včetně žádosti, budou v nejbližších dnech
umístěny v souboru zápis do MŠ. Žádost o přijetí doručte:

1. do datové schránky školy (a3cvs65)
2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (msjenikov@seznam.cz)
3. poštou, na adresu ZŠ a MŠ Větrný Jeníkov, přísp. org., Větrný Jeníkov 171, 588 42 Větrný
Jeníkov
4. osobním podáním v budově MŠ, v pondělí 3. 5. 2021 nebo ve středu 5. 5. 2021 od 8.00 do
11.00 hod. Prosíme, abyste si domluvili přesný termín a čas, kdy se osobně do MŠ dostavíte
(L. Göthová, tel. 731495155 nebo 721359473)


Při podávání žádosti předloží zákonný zástupce prostou kopii rodného listu dítěte,
potvrzení o řádném očkování dítěte (neplatí pro děti s povinným předškolním
vzděláváním), informovaný souhlas s výzvou k nahlédnutí do spisu (ke stažení na
webových stránkách školy)



Prosíme o podání žádosti pouze jedním rodičem (podpis pouze jednoho)



V žádosti uvádějte termín nástupu do MŠ vždy k 1. 9. 2021



Každé žádosti dálkovým způsobem bude přiděleno registrační číslo, které bude
žadateli odesláno emailem. Při osobním předání žádosti dostane zákonný zástupce
registrační číslo na místě. Výsledky zápisu s určením pořadí budou zveřejněny na
základě registračních čísel.



Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání bude oznámeno zveřejněním na
veřejně přístupném místě mateřské školy (na vstupních dveřích MŠ a na
webových stránkách školy do 30 dnů od ukončení přijímacího řízení. Zveřejněním
seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke
vzdělávání, za oznámená, tzn., že zákonní zástupci nemusí potvrzovat převzetí
rozhodnutí o přijetí do MŠ a ani škola je nebude zákonným zástupcům doručovat.



Rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání zákonní zástupci obdrží poštou
nejpozději do 30 dnů od ukončení přijímacího řízení.

Veškeré další informace podá vedoucí učitelka L. Göthová na tel. 731495155 nebo
721359473 nebo pište na e-mail msjenikov@seznam.cz

Ve Větrném Jeníkově dne 24. 3. 2021

Mgr. Jiří Palán
ředitel školy
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