Zápis do MŠ pro cizince
Zvláštní zápis určený výhradně pro cizince bude probíhat dne 13.6. 2022 od 13:30 hod. do 15:30 hod.
Dokumenty, které budete potřebovat:
●

Rodný list dítěte

●

Občanský průkaz

●

Oprávnění dítě zastupovat (doloží pouze ten, kdo má dítě právo zastupovat a není jeho
zákonným zástupcem, např. opatrovník)

●

Kopii doporučení školského poradenského zařízení pro poskytování podpůrných opatření (pro
děti se speciálními vzdělávacími potřebami)

●

Doložení řádného očkování (viz. přiložený formulář vyjádření lékaře)

Podmínkou pro přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění
povinnosti podrobit se pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo
se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká pouze dítěte, které
plní povinné předškolní vzdělávání a dosáhly do 31. 8. 2022 pěti let.
Průběh přijímacího řízení:
Průběh přijímacího řízení se řídí zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů.
Po ukončení přijetí žádostí bude zahájeno správní řízení.
S ohledem na tuto skutečnost budete mít možnost ve smyslu ust. § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004
Sb., správního řádu, v platném znění, jako zákonní zástupci zastupující účastníka řízení vedeného
pod registračními čísly právo seznámit se s podklady, na jejichž základě bude rozhodnuto. O termínu
Vás budeme informovat.
Bez zbytečného odkladu bude zveřejněn výsledek přijímacího řízení (pod registračními čísly) na
webových stránkách školy a na vstupních dveřích MŠ.
●
●

Rozhodnutí o přijetí v listinné podobě bude založeno ve spisech účastníků řízení (neobdržíte
poštou).
Rozhodnutí o nepřijetí v listinné podobě Vám bude zasláno poštou na doručenku. Před
případným odvoláním o nepřijetí kontaktujte, prosím, ředitelství školy.

Doporučení pro zákonné zástupce
Můžete ZDARMA využívat interaktivní učebnici MIUč+ ZÁPIS JE TU V UKRAJINŠTINĚ.
Děti mohou na základě poslechu pokynů v ukrajinském i českém jazyce krok za krokem plnit úkoly
z pracovní učebnice a procvičit si tak dovednosti potřebné pro vstup do 1. ročníku.
Informace, jak pracovat s interaktivní učebnicí a která další cvičení v ní na ukrajinské děti čekají,
najdete ve videích v ukrajinském a českém jazyce na první straně MIUč+. Více informací najdete na
blogu PŘEDŠKOLÁK.

Základní škola a mateřská škola Jistebnice, Kostelní 93, 391 33 Jistebnice

Vyjádření lékaře

(příloha evidenčního listu)

Jméno a příjmení dítěte:
………………………………………………………………………………………………………………………
…………….
Datum narození:
………………………………………………………………………………………………………………………
…………….
Bydliště:
………………………………………………………………………………………………………………………
……………..
1.

Dítě je zdravé, může být přijato do mateřské školy

1.

Dítě vyžaduje speciální péči v oblasti:
a)

zdravotní

b) tělesné
c)

smyslové

d) jiné
Jiná závažní sdělení o dítěti
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………
Alergie
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………..
3.

Dítě je řádně očkováno dle očkovacího kalendáře

………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………
4.

Možnost účasti na akcích školy – plavání, saunování, škola v přírodě, apod.

………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………
V ……………………………………………………… dne: ……………………………………

……………………………………………………………………….

razítko + podpis lékaře

