Vážení rodiče, zveme Vás k zápisu do Mateřské školy Jeseník, Jiráskova 799, příspěvková
organizace.
Informace k zápisu dětí k celodenní docházce.
1. Dne 10. 5. 2022 od 10.00 – 16.30 hodin proběhne zápis do Mateřské školy Jeseník, Jiráskova 799,
příspěvková organizace. Podání žádosti osobně s dítětem, nejlépe po předešlé telefonické domluvě
na čísle 606 226 157 (čas bude přidělen podle vašich požadavků dle „časovače“).
2. Dokumenty: Žádost o přijetí dítěte do MŠ a Příloha k žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu
vzdělávání – potvrzení lékaře – lze stáhnout na stránkách www.msjiraskova.cz, případně vyzvednout
osobně v mateřské škole.
3. V mateřské škole při zápisu odevzdáte oba vyplněné dokumenty, a to včetně potvrzení o povinných
očkováních od lékaře, předložíte rodný list dítěte a svůj platný průkaz totožnosti nebo potvrzení o
trvalém pobytu dítěte. Podáním žádosti je zahájeno správní řízení.
4. Podmínkou přijetí dítěte je, aby se přihlašované dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním a
mělo doklad, že je imunní proti nákaze, nebo že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci
(§ 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví). Tato podmínka se nevztahuje na dítě, které
se hlásí k povinnému předškolnímu vzdělávání.
5. Na stránkách školy jsou uveřejněna Kritéria pro přijetí do MŠ, která budou použita, pokud zájem o
místa v MŠ překročí kapacitu školy.
6. V souladu s § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je dána
možnost nahlédnutí do spisů a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí ve věci přijetí dítěte k předškolnímu
vzdělávání v příslušném školním roce. Tato možnost je dána zákonným zástupcům dítěte po předchozí
telefonické domluvě.
7. Při zápise v MŠ zákonní zástupci obdrží registrační číslo.
8. Do 9. 6. 2022 bude rozhodnutí o přijetí vyvěšeno po dobu 15 dní na stránkách www.msjiraskova.cz,
pod registračním číslem. Rozhodnutí o přijetí je možné si vyzvednout v MŠ.
9. Rozhodnutí o nepřijetí bude doručeno poštou do vlastních rukou v zákonem stanovené lhůtě.
10. Školní rok 2022/2023 pro nově přijaté děti začíná 1. 9. 2022.

Co potřebujete k žádosti (shrnutí výše uvedeného):
-

vyplněnou přihlášku (v dokumentech)
doložení řádného očkování od lékaře (součást přihlášky – v dokumentech)
rodný list dítěte
průkaz totožnosti zákonného zástupce

Pokud nebudou tyto dokumenty řádně vyplněny, popřípadě nedodány, správní řízení bude
pozastaveno. Výsledky zápisu budou zveřejněny na webových stránkách školy do 9. 6. 2022 pod
registračním číslem, které obdržíte při zápisu.

Informace pro uprchlíky.
K zápisu do MŠ v období od 2. do 16. května nemohou podat přihlášku cizinci s vízem za účelem
strpění pobytu na území ČR podle § 33 odst. 1 písm. a) zákona o pobytu cizinců na území ČR
(„uprchlíci“) s místem pobytu ve spádové oblasti. Pro tyto cizince – uprchlíky je určen termín zápisu
02. 06. 2022.
Для зарахування в МОЗ у період з 2 по 16 травня не можуть подати заяву іноземці з візою для
того, щоб стерти перебування на території ЧР відповідно до § 33 п. Пункт 1 а) Закону про
перебування іноземців на території ЧР («біженці») з місцем перебування в зоні відчуження.
Для цих іноземців – біженців призначений термін зарахування 02. 06. 2022
Dlja zarachuvannja v MOZ u period z 2 po 16 travnja ne možut' podaty zajavu inozemci z vizoju dlja
toho, ščob sterty perebuvannja na terytoriji ČR vidpovidno do § 33 p. Punkt 1 a) Zakonu pro
perebuvannja inozemciv na terytoriji ČR («biženci») z miscem perebuvannja v zoni vidčužennja.Dlja
cych inozemciv – biženciv pryznačenyj ter 02. 06. 2022

