Mateřská škola Nedakonice
687 38 Nedakonice 236
telefon: 573 902 152
733 662 077
email: msnedakonice@uhedu.cz

INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY NEDAKONICE NA
ŠKOLNÍ ROK 2021/2022
Zápisy k předškolnímu vzdělávání proběhnou i v letošním školním roce v souladu s platnými právními
předpisy (zejména školský zákon, správní řád a vyhláška o předškolním vzdělávání), které se v otázkách
zápisů k předškolnímu vzdělávání v uplynulém roce nijak nezměnily. V souvislosti s protiepidemickými
opatřeními, která tento školní rok v mateřských školách provázejí, bude však potřebné organizaci
přizpůsobit tak, aby byla zaručena bezpečnost dětí i dospělých, respektovány individuální možnosti a
omezení jednotlivých účastníků a zároveň splněny všechny zákonné povinnosti.
TERMÍN ZÁPISU 3. 5. – 16. 5. 2021
Průběh zápisu:
Žádosti k předškolnímu vzdělávání můžete najít:
1. na webových stránkách školy www.msnedakonice.
2. ve vestibulu mateřské školy od 14. 4. do 25. 4. v době od 8:00 do 16:00 hodin.

3. Podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví
splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti
nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Tato povinnost se netýká
dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.
Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce dodá potvrzení praktického lékaře dětského
lékaře ( je součástí žádosti ).
4. Dále je nutné přiložit k žádosti t kopii rodného listu dítěte.

5. Žádost můžete podat následujícími způsoby:
a) poštou na adresu:
Mateřská škola Nedakonice
687 387 Nedakonice 236
b) do datové schránky školy: ID schránky - ztnkvem
c) e-mailem s elektronickým podpisem (nelze poslat prostý e-mail )
d) vhození do poštovní schránky na budově mateřské školy v termínu od 3. 5. do 16. 5. 2020
6. Po přijetí žádostí vám bude přiděleno registrační číslo, které bude zasláno sms zprávou
nebo e-mailem.
7. Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na webových stránkách školy a na dveřích školní
budovy.
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