Postup a průběh zápisu dítěte do mateřské
školy pro školní rok 2021/2022
Obecné informace
•
•
•
•
•
•

Pro školní rok 2021/2022 se zápis do mateřské školy uskuteční bez
osobní přítomnosti dětí a pokud možno i bez osobní přítomnosti
zákonných zástupců
Povinné předškolní vzdělávání v tomto školním roce se týká dětí
narozených do 31. 8. 2016
Statutární město Jablonec nad Nisou má pro všechny MŠ stanoven jeden
školský obvod, kterým je celé území města Jablonec nad Nisou
Podmínky pro přijetí stanovuje ředitelka mateřské školy v kritériích, které
jsou zveřejněny s podrobnějšími informacemi na webových stránkách MŠ
Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy je k dispozici
ke stažení na webových stránkách MŠ ( zapis-do-materske-skoly/ ).
Zákonní zástupci, kteří nemají přístup k internetu nebo tiskárně, si mohou
Žádost a Přílohu č. 1 po předchozí telefonické domluvě vyzvednout v
mateřské škole tak, aby nedocházelo k vyšší koncentraci a k vyššímu
pohybu osob v prostorách MŠ

Co bude potřebovat zákonný zástupce k zápisu
•
•
•

vyplněnou žádost o přijetí
potvrzení o očkování – Příloha č.1
kopii rodného listu dítěte.

Odevzdávání žádostí
Žádost o přijetí odevzdají zákonní zástupci do mateřské školy ve dnech 11. 5. - 12. 5.
v době od 8,00 do 16,00 hodin jedním z těchto způsobů:
• vložením do schránky MŠ – tento způsob je upřednostňován
• datovou schránkou, pokud ji jako fyzická osoba má zákonný zástupce
zřízenou
• e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem zákonného zástupce
• poštou na adresu MŠ
• nebo osobním podáním po předchozí telefonické domluvě dle
časového harmonogramu stanoveného ředitelkou MŠ.
Po 12. 5. 2021 až do ukončení správního řízení nebudou přijímány další
žádosti.
Přidělení registračního čísla
Ředitelka MŠ po přijetí žádosti zahájí správní řízení a přidělí registrační číslo,
které bude zákonnému zástupci sděleno několika možnými způsoby:
• e-mailem nebo SMS, kde potvrdí přijetí žádosti a sdělí mu registrační číslo
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•
•

po obdržení registračního čísla, je zákonný zástupce povinen potvrdit
přijetí
v případě osobního doručení sdělí zákonnému zástupci registrační číslo na
místě.

Vyhodnocování žádostí
•
•

V období od 13. 5. 2021 do 24. 5. 2021 bude probíhat vyhodnocování
žádostí, kontrola správnosti údajů, případné odstranění nedostatků a
dokládání chybějících dokumentů.
Dne 20. 5. 2021 od 9.00 do 11.00 hodin bude umožněno zákonným
zástupcům dle § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, vyjádřit
se k podkladům rozhodnutí před vydáním rozhodnutí.

Zveřejnění výsledků zápisu
-

-

Dne 25. 5. 2021 bude na webových stránkách a na veřejně přístupném
místě zveřejněn veřejnou listinou v anonymizované podobě pod
registračními čísly seznam přijatých dětí k předškolnímu vzdělávání pro
školní rok 2021/2022.
Zákonným zástupcům nepřijatých dětí zašle ředitelka MŠ rozhodnutí o
nepřijetí poštou do vlastních rukou.
Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho
doručení.
Odvolání se podává prostřednictvím ředitelky mateřské školy a rozhoduje
o něm Krajský úřad Libereckého kraje. Odvolání je pouze formální
přezkoumání postupu ředitelky MŠ, zda rozhodla podle předem stanovených
kritérií.
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