Základní škola a mateřská škola Jezernice, okres Přerov, p. o.
Jezernice 39, PSČ 751 31
Telefon: 581 771 752, 734 764 711, email: skola@jezernice.cz

Zápis a kritéria k přijímání dětí do MŠ pro školní rok 2020-2021
1) TERMÍN: od 2. 5. – 16. 5. 2020
2) MÍSTO KONÁNÍ ZÁPISU: Mateřská škola Jezernice, Jezernice 206
3) ORGANIZACE ZÁPISU
Vzhledem k mimořádným opatřením ministerstva zdravotnictví vydalo ministerstvo školství
pokyny pro organizaci zápisu do mateřské školy, ve kterých se doporučuje podání přihlášky
bez osobní přítomnosti dítěte a zákonného zástupce dítěte ve škole. Zápis se uskuteční formou
pouhého doručení dokumentů.
Zákonný zástupce dítěte vyplní žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání (k dispozici online na www.skolajezernice.cz, příp. v tištěné podobě v kanceláři školy), přiloží prostou kopii
rodného listu dítěte, kopii očkovacího průkazu a doručí dokumenty škole v rozmezí
od 2. 5. – 16. 5. 2020 jedním z následujících způsobů:
–
–
–
–

do datové schránky školy (ID schránky: afpmd53),
e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem,
poštou,
vložením do dopisní schránky školy umístěné u vchodu do obecního úřadu v zalepené
obálce,
– osobně do kanceláře školy po předchozí telefonické domluvě. Škola bude organizovat
příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci osob v prostorách školy.
Doložení řádného očkování dítěte
Podmínkou přijetí dítěte do MŠ 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 trvalou kontraindikaci. Tato povinnost
se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.
V současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře. Pro doložení této povinnosti
zákonný zástupce:
1. prohlásí, že je dítě řádně očkované (součástí přihlášky), a
2. doloží kopii očkovacího průkazu.
Ředitel školy porovná očkovací průkaz s očkovacím kalendářem – tedy porovná, zda dítě bylo
očkováno všemi vakcínami, které v jeho věku má mít. Očkovací kalendář, který plyne z
právních předpisů, máme k dispozici.
V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce
kontaktovat praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní
nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.
Vedle doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení
o přijetí do mateřské školy dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře.

4) KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO MŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021
Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti zpravidla ve věku 3 až 6 let, nejdříve od 2 let.
Postupujeme vždy od prvního kritéria postupně k poslednímu.
1. Dítě s místem trvalého pobytu na území obce Jezernice, pro které je předškolní
vzdělávání povinné
2. Děti s místem trvalého pobytu na území obce Jezernice podle věku (od
nejstarších po nejmladší)
3. Děti s trvalým pobytem v jiných obcích podle věku od nejstarších po nejmladší.
5) Upozorňujeme na povinnost předškolního vzdělávání
Pro děti, které do 31. srpna 2020 dosáhnou věku pěti let, je od 1. září 2020 předškolní
vzdělávání povinné.
Pokud ještě dítě do mateřské školy nedochází, musí ho zákonný zástupce přihlásit ve spádové
nebo jím vybrané mateřské škole v termínu zápisu.
Nepřihlášení dítěte nebo zanedbání péče o povinné předškolní vzdělávání je považováno za
přestupek.
Zákonný zástupce dítěte je povinen omluvit nepřítomnost dítěte ve vzdělávání nejpozději
první den jeho nepřítomnosti, písemně, telefonicky, nebo osobně. Po návratu dítěte do školy
písemně s uvedením důvodů absence.
Povinné předškolní vzdělávání trvá případně i ve školním roce, pro který byl dítěti povolen
odklad povinné školní docházky a je ukončeno až začátkem plnění povinné školní docházky.
Docházka v období povinného předškolního vzdělávání je osvobozena od úplaty.
Jiné možné způsoby plnění povinného předškolního vzdělávání dítěte:
1.

individuální vzdělávání dítěte, které se uskutečňuje bez pravidelné denní docházky
dítěte do mateřské školy,

2.

vzdělávání v přípravné třídě základní školy a ve třídě přípravného stupně základní
školy speciální,

3.

vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, ve které ministerstvo
povolilo plnění povinné školní docházky dle § 38a školského zákona.

Tuto skutečnost oznámí zákonný zástupce písemně v době zápisu. Bližší informace
zájemcům poskytne ředitel školy.

V Jezernici 20. 4. 2020
Ing. Jaroslav Mihal, ředitel ZŠ a MŠ Jezernice

