MATEŘSKÁ ŠKOLA SEDLEC, okr. Č. Budějovice
373 47 Sedlec 69
Tel. 387 983 081

E – mail: skolkasedlec@sedlec.cz

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY SEDLEC
NA ŠKOLNÍ ROK 2020/2021
4. 5. 2020 OD 8:00 DO 15:00 HOD.
PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO MŠ SEDLEC
ŠKOLNÍ ROK 2020/2021
O zařazení dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitelka školy v souladu se zákonem
č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání
ve znění platných předpisů.
KRITÉRIÁ PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ:
1. Předškolní vzdělávání se zpravidla poskytuje dětem, které do začátku školní docházky
dovršily tří let.
2. Přijaté musí být děti, které v posledním roce před zahájením povinné školní docházky
dovršily pěti let a mají trvalý pobyt v Sedlci a jeho spádových částích.
3. Děti s trvalým pobytem ve spádových částech obce Sedlec.
4. Děti zdravotně způsobilé, s potvrzením o absolvování stanovených očkování.
V souvislosti s onemocněním COVID-19, bude zápis probíhat
BEZ PŘÍTOMNOSTI DĚTÍ A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ.
Zákonný zástupce doloží kopie uvedených tiskopisů:
- Rodný list dítěte
- Občanský průkaz
- Vyplněnou žádost
- Čestné prohlášení o očkování
- Očkovací průkaz
Veškeré dokumenty jsou k dispozici ke stažení na stránkách http://sedlec.eu/skolka-ms-sedlec/
Vyplněné a podepsané tiskopisy budou doručeny do mateřské školy:
1. do datové schránky wydgf9n
2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem
3. poštou
4. v krajním případě osobně
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ORGANIZAČNÍ POKYNY K ZÁPISU
Zápis do MŠ Sedlec bude dne 4. 5. 2020 od 8,00 do 15,00 hod. Zákonný zástupce doručí
jednou z výše uvedených možností veškeré dokumenty a bude mu přiděleno registrační číslo.
Zveřejnění seznamu rozhodnutí o přijetí bude vyvěšeno na stránkách obce a v MŠ Sedlec
pod registračním číslem. Seznam bude uveřejněn dne 22. 5. 2020.
Podle §36 odst. 3 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, máte možnost se před vydáním
rozhodnutí k těmto podkladům vyjádřit dne 20. 5. 2020 od 10,00 – 11,30 hod. v MŠ.
Zveřejněním seznamu o přijetí ke vzdělávání, se rozhodnutí považují za oznámená (§183 odst.
2 zákona č.261/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon) v platném znění.
O přijetí dítěte bude dle správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí a bude součástí spisu
dítěte v mateřské škole. Přijatým dětem nebude proto doručováno rozhodnutí v písemné
podobě.
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Jana Kaplanová
Ředitelka MŠ Sedlec

