Zápis dětí do MŠ BÍLOV
pro školní rok 2021/2022
Základní ustanovení:
Ředitelka Mateřské školy Bílov, příspěvkové organizace v souladu ustanovením § 34
odst. 2 zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a v souladu s doporučením
MŠMT k organizaci zápisu v roce 2021 stanovuje místo, termín a dobu pro podání
žádostí přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání v MŠ Bílov pro školní rok 2021/2022
takto:
Vzhledem k tomu, že nelze předvídat, jaká budou platit mimořádná opatření v době
konání zápisu,

zápis do MŠ Bílov bude probíhat distančně
(bez přítomnosti rodičů)
ve dnech 3.5. – 12.5.2021
JAK PŘIHLÁSIT DÍTĚ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022
Právní úprava předškolního vzdělávání je stanovena zákonem č.561/2004 Sb., o
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon) a vyhláškou MŠMT č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění
pozdějších předpisů.
Dokumenty, které jsou vyžadovány pro zápis dětí:


Originál vyplněné žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání



Originál potvrzení praktického dětského lékaře o očkování dítěte. Podmínkou
přijetí dítěte je, aby se přihlašované dítě 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). Toto neplatí pro děti s povinnou školní
docházkou.

•

Kopie rodného listu dítěte

•

Zápisní list dítěte

•

Originál doporučení školského poradenského zařízení v případě dítěte se
zdravotním postižením

•

Formuláře si můžete vyzvednout na Obecním úřadě v Bílově v období
12.4. – 21.4.2021 v úředních dnech a hodinách v kanceláři Obecního úřadu,
nebo si je stáhněte na www.bilov.cz/materska-skola/zápis)

•

případně kontaktujte ředitelku MŠ na: skolka@bilov.cz, pokud chcete
tiskopisy zaslat e mailem,

•

Nezbytné je vyplnění všech komunikačních údajů (adresa, telefonní kontakt,
e mail), na které lze zákonné zástupce kontaktovat v případě potřeby
chybějících údajů.

Zákonný zástupce může dokumenty doručit jedním z následujících
způsobů:

•



Do datové schránky školy ID: r97mbhs, v termínu 3. – 12.5 2021



E mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze posílat jen prostý
e mail) v termínu 3. 5. – 12.5.2021 na: skolka@bilov.cz



Poštou na adresu: Mateřská škola Bílov p.o., 743 01 Bílov 99, v období od
3.5. – 12.5. 2021, nejzazší datum na podacím razítku je 12.5.2021



Osobně vhozením dokumentů v obálce do poštovní schránky u hlavního
vstupu do MŠ



Osobně na Obecním úřadě v Bílově, v podatelně v době od 3.5. do 12.5.2021
v úředních hodinách

Následně bude k žádosti přidělena registrační značka, kterou zákonný zástupce
obdrží e mailem nebo poštou, popř. osobním převzetím současně s datem a
časem možnosti nahlížení do spisu. Předjednání případné schůzky s osobní
přítomnosti nebo nahlížení do spisu lze na mob. 775 099 383. Informaci o
možnosti nahlédnutí do spisu a vyjádření se k podkladům rozhodnutí
21.05.2021, v čase od 9:00 do 11:00 hodin v kanceláři ředitelky MŠ.


Podáním žádosti je zahájeno správní řízení.



Další podmínky pro přijetí stanovuje ředitelka mateřské školy v kritériích viz.
webové stránky obce Bílov.

•

Termín zveřejnění výsledků zápisu je 28.05.2021. Na webu obce a na
dveřích u vchodu do mateřské školy se zveřejňují registrační čísla přijatých
dětí po dobu nejméně 15 dnů.

•

O přijetí nebo nepřijetí bude rozhodováno v souladu se zákonem č. 500/2004
Sb., správním řádem, a to podle kritérií platných pro rok 2021.

Předškolní vzdělávání se organizuje zpravidla pro děti od tří do šesti let, nejdříve však
pro děti od dvou let. Pro děti, které do 31.8.2021 dosáhnou věku 5 let, je od 1.září
2021 předškolní vzdělávání povinné podle § 34 b) školského zákona ve znění
pozdějších předpisů.
V Bílově 19.3.2021

Mgr. Věra Heiníková, ředitelka MŠ Bílov

