Zápis k předškolnímu vzdělávání
» Dokumentace k zápisu
Zápis do Mateřské školy Jílové, okres Děčín pro školní rok 2021/2022
»bude-li podání učiněno neosobním způsobem, je nutné pro ověření údajů zaslat s dokumentací také
KOPII RODNÉHO LISTU. Podrobnější informace viz níže.
»Pokud bude podání učiněno osobním způsobem v místě zápisu, pak je nutné dodržovat pokyny
stanovené mateřskou školou a při podání předložit: ŽÁDOST, EVIDENĆNÍ LIST, RODNÝ LIST DÍTĚTE A
OBČANSKÝ PRŮKAZ ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE.

I.

FÁZE – VYDÁVÁNÍ DOKUMENTACE

Dokumentaci pro zápis dítěte do mateřské školy je možné získat níže uvedenými způsoby v období
vydávání žádostí.
A: Elektronické vydání

Žádost o přijetí dítěte
Evidenční list – nutné potvrdit lékařem – Podmínkou pro přijetí dítěte do MŠ je podle § 50
zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným
očkováním, nebo mít doklad o tom, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování
podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné
předškolní vzdělávání.

B: Vyzvednutí v mateřské škole
Ve všech budovách mateřské školy ve dnech 19.4., 26.4., 3.5.2021. Aby nedocházelo k vyšší
koncentraci a pohybu osob v prostorách mateřské školy, domluví si zákonný zástupce
s vedením mateřské školy termín, ve který si potřebnou dokumentaci vyzvedne.
Kontaktní e-maily a telefony:
reditel@msjilovedc.cz

775 867 078

zakoupalistem@msjilovedc.cz

777 367 918

modra@msjilovedc.cz

773 769 741

II.

FÁZE - SBĚR VYPLNĚNÝCH ŽÁDOSTÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE ( ZÁPIS) 10.5. –
15.5.2021

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné
žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání doručit následujícími způsoby:
1. Do datové schránky školy – ID schránky : bqnksem / důležité je označit budovu, do
které chcete dítě přihlásit/
2. Emailem nejlépe s uznávaným elektronickým podpisem ( v případě zaslání prostým
emailem s přílohami kontaktuje zákonný zástupce školu a dohodne bezodkladně
termín osobního podepsané podávané žádosti o přijetí)
3. Prostřednictví provozovatele poštovních služeb tj. „ klasickou „ poštou na adresu:
Mateřská škola Jílové, Průběžná 299, 40701 Jílové
Mateřská škola Jílové, Za koupalištěm 312, 407 01 Jílové
Mateřská škola Jílové, Modrá 169, 407 02 Jílové
4. Vhozením do poštovní schránky umístěné u vchodu do areálu mateřské školy –
obálku označte – ZÁPIS 2021/2022 / budova, kam chcete dítě přihlásit/
5. Osobní podání : 15.5., zákonný zástupce si domluví s vedením školy přesný termín,
aby nedocházelo k vyšší koncentraci osob.
Bude-li podání učiněno neosobním způsobem ( tj. způsobem 1 až 4 ), je nutné pro ověření
údajů zaslat s dokumentací také KOPII RODNÉHO LISTU.
»Pokud bude podání učiněno osobním způsobem v místě zápisu, pak je nutné dodržovat
pokyny stanovené mateřskou školou a při podání předložit: ŽÁDOST, EVIDENČNÍ LIST,
RODNÝ LIST DÍTĚTE A OBČANSKÝ PRŮKAZ ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE.
V případě neúplné žádosti bude zákonný zástupce vyzván k doplnění údajů v termínu
stanoveném ředitelkou školy. Pokud zákonný zástupce neodstraní závady, k jejichž
odstranění byl vyzván, bude správní řízení zastaveno.
Po 15.5.2021 až do ukončení správního řízení nebudou přijímány další žádosti.
17.5.2021 bude zákonným zástupcům prostřednictvím e-mailu, který uvedli v žádosti zasláno
registrační číslo. Registrační číslo zajistí anonymitu dítěte, pod tímto registračním číslem se
zákonný zástupce dozví výsledek správního řízení.
Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhly do 31.8.2021 pěti let.
Zákonný zástupce mám právo místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální
vzdělávání. I v tomto případě přihlásí zákonný zástupce dítě k předškolnímu vzdělávání

odevzdáním povinné dokumentace. Žádost o individuální vzdělávání dítěte předá zákonný
zástupce ředitelce školy zároveň s dokumentací k zápisu nebo nejpozději 3 měsíce před
začátkem školního roku.

III:

FÁZE – VYHODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ

V souladu s ustanovením § 36 zákona č. 500/ 2004 Sb., správní řád, mají zákonní zástupci
možnost využít procesního práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí dne 17.5.2021 od 8.00
do 10.oo hodin v budově Mateřské školy. Pro nižší koncentraci osob si dohodněte termín
s vedením mateřské školy na výše uvedených telefonních číslech nebo e-mailech.
Po tomto termínu rozhodne ředitelka školy o přijetí / nepřijetí Vašeho dítěte do mateřské
školy.
Seznam registračních čísel přijatých dětí bude od 31.5.2021 zveřejněn podle § 183 odst. 2
zákona č. 561/2004 Sb., na webu mateřské školy i úředních deskách jednotlivých budov
mateřské školy.

Mateřská škola Jílové, okres Děčín
příspěvková organizace
407 01 Jílové, Průběžná 299

tel: 775 867 078

email:msjilovedc.cz

Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte podle § 34 b školského
zákona

Oznamuji mateřské škole, jejíž činnost vykonává výše uvedená mateřská škola
/ Průběžná 299, Za koupalištěm 312, Modrá 169 - nehodící se škrtněte/
individuální vzdělávání svého dítěte:
Jméno a příjmení dítěte:………………………………………………………………………………
Datum narození:………………………………………………………………………………………
Trvalý pobyt:………………………………………………………………………………………….

Individuální vzdělávání bude trvat od:………………….……do:………………………………..
Uvedení důvodu pro individuální vzdělávání dítěte:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

Zákonný zástupce.
Jméno a příjmení:………………………………………………………………………………………
Trvalý pobyt:……………………………………………………………………………………………

Telefonický kontakt:…………………………………..e-mail:……………………………………………………………………………..
V……………………………………………………………

dne………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………..
Podpis zákonného zástupce

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU
VZDĚLÁVÁNÍ
do mateřské školy Jílové okres Děčín
Vyplňujte, prosím, hůlkovým písmem.

K rukám ředitele / ředitelky
Žádost přijata dne: …………….
Č.j.: ……………………………
Údaje o dítěti:
Jméno: ……………………………………. Příjmení: ……………………………………..
Trvalý pobyt dítěte: …………………………………………………………………………
Datum narození: ………………………….

Státní příslušnost: ………………………….

Dítě se zdravotním postižením: ANO – NE
Přijetí k předškolnímu vzdělávání žádáme od: ………………………………………….
(datum uveďte ve tvaru: den, měsíc, rok)

•
•

*) na celodenní pobyt
z důvodu pobírání rodičovského příspěvku:
*) max. na 4 hod. denně
*) max. na 5 dnů v kalendářním měsíci
*) max. na 6 hod. denně
(dítě se zdravotním postižením)

Údaje o rodičích (zákonných zástupcích) dítěte:
Jméno a příjmení matky dítěte: …………………………………………………………
Trvalý pobyt: ……………………………………………… Telefon: ……………………
e-mail:………………………………………………………………………………………
(nežije-li s dítětem ve společné domácnosti)

Matka je samoživitelka: ANO – NE*)
Jméno a příjmení otce dítěte: ……………………………………………………………
Trvalý pobyt: ……………………………………………… Telefon: ……………………
e-mail…………………………………………………………………………………………
(nežije-li s dítětem ve společné domácnosti)

Otec je samoživitel: ANO – NE*)

Doplňující údaje:
Rodiče žijí odloučeně: ANO – NE*)
Rodiče se dohodli na střídavé péči o dítě: ANO – NE*)
Odůvodnění žádosti:
O přijetí dítěte do mateřské školy žádáme z důvodu:

*) Nehodící se škrtněte

Prohlášení rodičů (zákonných zástupců) dítěte:
• Beru na vědomí, že jsem povinen / povinna nejpozději do 15-ti kalendářních dnů od podání
této žádosti dodat Evidenční list s vyjádřením dětského lékaře o zdravotní způsobilosti dítěte a
vyplněnými povinnými údaji.
• Dále beru na vědomí, že v případech uvedených v § 35 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. o
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, může ředitel/ka
mateřské školy rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání dítěte.
• Zároveň jsem se seznámil/a s níže uvedenými Kritérii pro přijímání dětí s trvalým pobytem
v Jílovém, okres Děčín k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole a jejich obsahu jsem
porozuměl/a.
Kritéria pro přijímání dětí s trvalým pobytem v Jílovém, okres Děčín k předškolnímu vzdělávání
v mateřské škole.
Při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude ředitel/ka mateřské školy vždy
přihlížet k zájmu dítěte (k rodinným, sociálním a zdravotním podmínkám) a ke splnění
podmínky stanovené § 50 zákona č. 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví, (přijímány budou
děti, které se podrobily stanoveným pravidelným očkováním a děti, které mají doklad, že jsou proti
nákaze imunní, nebo se mohou očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci) a dále k těmto
skutečnostem:
1. K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají dle § 34 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb. O
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, děti v posledním
roce před zahájením povinné školní docházky a děti, kterým byl udělen odklad školní
docházky.
2. Trvalý pobyt dítěte ve městě, kde sídlí mateřská škola.
3. Děti přihlášené v termínu řádného Zápisu do mateřské školy.
4. Zaměstnanost rodičů
5. Věk dítěte
6. Počet dnů docházky dětí do mateřské školy a délka jeho pobytu v těchto dnech (4 hodiny,
5 dní v měsíci)
Udělujete tímto souhlas organizaci „Mateřská škola Jílové, okres Děčín, příspěvková organizace“, se
sídlem: Průběžná 299, 407 01 Jílové, IČ: 72744014 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.
110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen „zákon o zpracování osobních údajů“)
zpracovávala výše uvedené osobní údaje. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu pěti let.
Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
- vzít souhlas kdykoliv zpět
- požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme
- požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů

- vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit
- požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů
- v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit
se na nás nebo na Pověřence pro ochranu osobních údajů - www.poverenec-ustecko.cz.

V Jílovém dne: …………………………

……………………………………………….
Podpis(y) rodiče(ů) / zákonných zástupců

……………………………………………….

EVIDENČNÍ LIST PRO DÍTĚ
V MATEŘSKÉ ŠKOLE
Jméno a příjmení dítěte:
Adresa:

PSČ:

Místo narození:
Datum narození:

Rodné číslo:

Stát. obč.:
Mateřský jazyk:

Kód zdravotní pojišťovny:

Matka:

Otec:

Jméno a příjmení:

Adresa:

Telefon:

* Email:
* Zaměstnavatel:
(adresa, telefon)

Adresa a telefon při náhlém onemocnění:

Datum narození:

Jméno:
Sourozenci:

Školní rok:

Škola:

SEVT 49 179 2
*) jedná se o nepovinný údaj na základě dohody s rodiči.

Dítě přijato:

Třída:

II/09

Dítě odešlo:

36/2009

1. Dítě je zdravé. může být přijato do mateřské školy
2. Dítě vyžaduje speciální péči v oblasti a)

b)

c)

d)

a) zdravotní
b) tělesné
c) smyslové
d) jiné
Jiná závažná sdělení o dítěti:

Alergie:

3. Dítě je řádně očkováno

4. Možnosti účasti na akcích školy - plavání, saunování, škola v přírodě
dne

V

Odklad školní docházky na rok

razítko a podpis lékaře *)

ze dne:
čj.:

Dítě bude z mateřské školy vyzvedávat:

U rozvedených rodičů:
č. rozsudku:

ze dne:

dítě svěřeno do péče:
Umožnění styku druhého rodiče s dítětem v době:
Beru na vědomí svou povinnost předávat dítě učitelce do třídy, hlásit změny údajů v tomto evidenčním
listě a omlouvat nepřítomnost dítěte v mateřské škole.
V

dne

*) V případě, že přihláška dítěte do mateřské školy neobsahuje potvrzení lékaře

Podpisy obou rodičů:

