Základní škola a Mateřská škola Mlečice, příspěvková organizace
Mlečice 90, 338 08 Zbiroh

Kontakt: tel. 777 227 650

e-mail: zsmlecice@centrum.cz

ZÁPIS DO MŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023
ve čtvrtek 5. 5. 2022 v době od 13,00 – do 17,00 hod.
v budově ZŠ a MŠ Mlečice, vchod ze dvora školy po schodech.
Přesný čas zápisu dohodněte předem s vedoucí učitelkou MŠ na tel. 734 846 755
Podání žádosti
Při podání žádosti o přijetí k povinné školní docházce je nutno, aby zákonný zástupce dle
správního řádu náležitosti stanovené v § 37 odst. 2 školského zákona předal v souladu
s výše uvedeným zákonem vyplněné předepsané tiskopisy a doložil údaje v nich obsažené.
Těmito údaji jsou:




jméno a příjmení žadatele (dítěte),
datum narození,
místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování (podle § 19 odst. 3
správního řádu),

označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (Základní škola a Mateřská škola
Mlečice, příspěvková organizace),

podpis osoby, která žádost podává (v tomto případě podpis zákonného zástupce,
který dítě při podání žádosti zastupuje).
S ohledem na zastoupení dítěte jeho zákonným zástupcem či jinou osobou k tomu
oprávněnou je zároveň podstatné zjišťovat:



jméno a příjmení tohoto zástupce, kontakty
místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování.

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila
své oprávnění dítě zastupovat.
Nutno doložit rodný list dítěte, očkovací průkaz a vyplněný a lékařem potvrzený
Evidenční list.
Doložení řádného očkování dítěte: podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy 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. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní
povinné předškolní vzdělávání.
Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti,
které dosáhly nebo dosáhnou do 31. 8. 2022 věku pěti let.
Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v mateřské škole zvolit
individuální vzdělávání. I v tomto případě musí dítě přihlásit k zápisu k předškolnímu
vzdělávání. Žádost o individuální vzdělávání předá ředitelce školy zároveň s přihláškou nebo
nejpozději 3 měsíce před začátkem školního roku.

V Mlečicích 15. 2. 2022

Mgr. Martina Koudelková, ředitelka školy

