MATEŘSKÁ ŠKOLA, PRÁČE, OKRES ZNOJMO-PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
671 61 Práče 11, tel. MŠ - 515271230, E-mail: msprace@tiscali.cz,

IČ: 70991481

ZÁPIS K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PRÁČE
NA ŠKOLNÍ ROK 2021 – 2022
SBĚR ŽÁDOSTÍ VE DNECH 3. 5. – 12. 5. 2021

Zápis do mateřských škol pro školní rok 2021/2022 se bude letos konat bez přítomnosti dětí i jejich
zákonných zástupců vzhledem k preventivnímu opatření COVID -19. Zápis dětí k předškolnímu
vzdělávání do Mateřské školy Práče na školní rok 2021/2022, se bude konat od 3. května do 12. května.
Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání si mohou rodiče předem vyzvednout od 1. dubna
do 3. května u paní učitelky, p. ředitelky v 1. nebo 2. třídě v době od 7. 00 hod. do 12. 00 hod. nebo
stáhnout z www.stránek mateřské školy.
Sběr žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude probíhat od 3. 5. do 12. 5. 2021.
Předškolní vzdělávání je určeno dětem ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let.
Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení
povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné (podrobně § 34a a 34b školského
zákona, děti narozené v období od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016).
Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání (tj.
žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání) učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické
podobě. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:


do datové schránky školy (naše škola má svou datovou schránku) ID: 78fkxgn

e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!) na e-mail
školy msprace@tiscali.cz
 prostřednictvím poštovních služeb – adresa: Mateřská škola Práče, okr. Znojmo-příspěvková
organizace, Práče 11, 671 61 Prosiměřice.
 vhozením do poštovní schránky školy
 výjimečně lze i prostřednictvím osobního podání, v tomto případě osobního podání žádosti
zákonným zástupcem dítěte je nezbytné organizovat příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší
koncentraci a pohybu osob v prostorách školy, tudíž bude možné osobní podání žádosti po
předchozí telefonické domluvě s ředitelkou školy.


Děti budou přijímány do Mateřské školy Práče na základě předem zveřejněných kritérií mateřské školy
Dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání)
je ředitel spádové školy povinen přednostně přijmout žáky s místem trvalého pobytu ve školském
obvodu spádové školy (do výše povoleného počtu žáků uvedeného ve školském rejstříku). Tímto
opatřením není dotčeno právo rodičů vybrat si pro své dítě školu jinou než spádovou.
Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, bude oznámeno zveřejněním seznamu
uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Výsledek řízení
se řídí bodovým ohodnocením dle stanovených kritérií. V případě shodnosti bodů, rozhoduje datum
narození dítěte – od nejstaršího k nejmladšímu. Seznam bude zveřejněn na veřejně přístupném místě ve
škole, a to po dobu 15 dnů, na www.stránkách školy. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí,
kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená (§ 183, odst. (2) školského zákona.
Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude zasláno zákonnému zástupci písemně
poštou.
Vypracovala ředitelka MŠ Práče Kučerová Jana

