Jak bude probíhat zápis dětí v květnu 2021 do MŠ Pyšely
Pravidla přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání
do Mateřské školy Pyšely pro školní rok 2021/2022 : v termínu
pondělí 3.5. až úterý 11.5.2021
adresa : Na Prádle 252, 251 67 Pyšely
telefon : 323 647 380
email : mspysely@seznam.cz
datová schránka :xbrkx9u
web : www.mspysely.cz
Vzhledem k mimořádným opatřením 2021 bude zápis probíhat bez přítomnosti dětí i bez osobní
přítomnosti rodičů (zákonných zástupců)- v krajním případě dle konkrétní situace a pouze po dohodě
bude možné osobní setkání přímo v MŠ.
Vzhledem k důležitosti informací ,prosím, čtěte text až do konce.

1) „Chystáme se“- připravte si tyto doklady pro přijetí :
1.Žádost dodejte do MŠ v tomto termínu :
V termínu 3.- 11. května 2021 se uskuteční zápis( přijímání žádostí) dětí na šk.rok 2021/2022.
Žádost ,vytiskněte, kompletně vyplňte a podepište ( oběma zákonnými zástupci).
Potvrzením o přijetí žádosti ze strany školy bude zaslání registračního čísla , pod kterým bude vaše
dítě evidováno- na email,do datové schránky, ze které byly požadované dokumenty odeslány.
V případě nedostatečnosti zaslaných dokumentů budete vyzváni k doplnění informací za účelem
vydání Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání- vyplňte vše pečlivě a
čitelně. Vzor žádosti najdete na webu naší MŠ v sekci Zápis.
2.Doklad o dítěti
Dokladem je rodný list dítěte, při vyřizování stačí odeslat prostou kopii /není třeba úřední ověření/–
odeslaná dálkovým způsobem na mspysely@seznam.cz nebo v obálce .
3.Evidenční list = doklad o očkování dítěte
Doložit řádné očkování dítěte je možné na Evidenčním listu (ten je v příloze, očkování potvrzuje
praktický dětský lékař).
Evidenční list dítěte najdete na webu naší MŠ v sekci Zápis. Prosím, vytiskněte, čitelně vyplňte a
objednejte si návštěvu u pediatra pro doložení očkování a dalšího vyjádření lékaře.
Důležité upozornění: nutné je předem telefonicky kontaktovat pediatra a objednat si termín
návštěvy dle zvyklosti ordinace- děkujeme.
4. Další případné doklady (pro ty, jichž se to týká)
 Rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky vydané příslušnou základní školou
 Oznámení o individuálním vzdělávání ( vzor najdete na webu MŠ v sekci Zápis)
 Rozhodnutí soudu o výkonu rodičovských práv a povinností
 Písemné posudky( doporučení, atp.) odborného poradenského pracoviště nebo lékaře,
vztahující se ke skutečnostem, které by mohly mít negativní dopad na zajištění bezpečnosti a
ochrany zdraví v průběhu docházky do mateřské školy, a to jak dítěte samotného, tak i
ostatních dětí
 V případě nárokování podpůrného opatření , je nutné při zápisu sdělit všechny skutečnosti,
které mohou takový nárok zakládat

2) Doručujeme do školky – od pondělí 3. do úterý 11.5.2021 ( ne dříve)
Shromážděte si všechny podklady:
1.Žádost – kompletně vyplněnou, s podpisy obou rodičů a s veškerými kontakty
2.Rodný listu dítěte- sken nebo kopie
3.Evidenční list dítěte –originál nebo sken ,vše vyplněné rodiči a pediatrem
Pokud opravdu nemáte možnost tisku,nebo vaše žádost vyžaduje osobní jednání, je třeba domluvit
si schůzku v MŠ emailem( kde objasníte, prosím, důvod osobního setkání- děkuji) aby nedošlo k
vyšší koncentraci osob. Osobní jednání proběhne,pouze v nezbytném případě,v úterý 4. května 2021
( 8.00- 12.00 hod.).
Předání podkladů do MŠ lze učinit:
a) dálkovým způsobem = vše naskenujete a pošlete :
a. do datové schránky naší školy : xbrkx9u
b. nebo e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem – na: mspysely@seznam.cz
( nelze tedy poslat jen prostý email)
b) nebo v listinné formě:
a. podklady zašlete poštou na adresu:
Mateřská škola Pyšely, na Prádle 252, 251 67 Pyšely
b. nebo vložením do poštovní schránky MŠ v zalepené obálce s nápisem „Zápis “
( u vchodu do areálu – prosím připište čitelně všechny kontakty na vás ,rádi
Vám potvrdíme přijetí žádosti)

3) Doba na rozhodnutí o přijetí
Všechny žádosti budou vyřizovány najednou, neplatí přednost dřívějšího doručení.
Pro školní rok 2021/2022 předpokládáme 25 volných míst.
Žádosti budou seřazeny podle Kritérií . Spádovost dětí ověříme ve spolupráci se zřizovatelem Město
Pyšely.. I přes omezení osobních kontaktů není dotčeno právo zákonného zástupce nahlédnout do
spisu svého dítěte .Nahlížení do spisu ve smyslu § 36, odst.3 zákona č.500/2004.Sb Správní řád,
bude možné po předchozí telefonické nebo emailové domluvě s ředitelkou .
Bude-li nějaký podklad chybět, sami Vás kontaktujeme, aby nic nebránilo přijetí dítěte.
Konzultujte s námi jakýkoli dotaz, rádi odpovíme.
Na konečné rozhodnutí je stanoven termín 30dnů, ale zpravidla postačuje daleko kratší doba – cca
koncem května 2021.

4) Jak se dozvíte výsledek
MŠ sepíše seznam , zda dítě bylo či nebylo přijato a ten bude vyvěšen na webových stránkách i na
areálu MŠ. Nejde o jmenný seznam, ale o seznam číselný – zde bude Vaše dítě uvedeno pod
registračním číslem, který vám přidělíme po obdržení podkladů.
Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání ( Rozhodnutí o
přijetí) se oznamují zveřejněním seznamu dětí pod přiděleným registračním číslem na veřejně
dostupném místě (web MŠ, informační cedule na brance u vchodu do MŠ)a to po dobu 15 dní.
Přijatým uchazečům nebude rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v písemné podobě
doručování ( můžete ale písemně požádat o jeho vydání stejnopisu ).

V případě záporných rozhodnutí ( Rozhodnutí o nepřijetí),pokud nebude dítě přijato, připravíme
písemné rozhodnutí ,které Vám zašleme poštou doručeno do vlastních rukou do 30 dnů od
podání žádosti.

5) A co dál
Letošní rok nenahrává obvykle nabízeným akcím pro děti ani jiným setkáváním.
Na zvykání bude tedy sloužit až září 2021. Prosím, počítejte s tím i při plánování nástupu do práce.
Prozatím trénujte samostatnost Vašeho dítěte – schopnost odloučit se od pečující osoby, zachovávat
hygienu, samostatně jíst a pít běžnou stravu, svlékat a oblékat oblečení, komunikovat s ostatními
lidmi.
Další potřebné „papírování“ stejně jako první informativní schůzku letos odložíme až na co
nejpozdější dobu = konec srpna. Pravděpodobně na středu 25.8.2021. Ale toto datum je zatím
hodně předběžné. Určitě ještě zveřejníme další informace a podrobnosti.
Případné dotazy k zápisu do MŠ adresujte na mspysely@seznam.cz.

V Pyšelích 14.4.2021

ředitelka MŠ : Ilona Kryzánková

