Mateřské školy Kopřivnice okres Nový Jičín, příspěvková organizace
ul. Krátká 1105, Kopřivnice 742 21

INFORMAČNÍ LETÁK PRO RODIČE
(žádající o přijetí k předškolnímu vzdělávání)
•

Zápis byl vyhlášen na den 6. 5. 2019.

•

Po vyplnění „Žádosti o přijetí“ bude postupováno dle vnitřní směrnice školy VP č. 13: „Kritéria pro přijímání dětí do mateřské školy“ a dle „Správního řádu“.

•

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE k předškolnímu vzdělávání a ZÁPISNÍ LIST vyplní jeden ze
zákonných zástupců dítěte – žadatel – v den zápisu v mateřské škole s uvedením nejméně
jednoho telefonního kontaktu, e-mailové adresy, případně datové schránky pro případ
upřesnění žádosti.

•

K žádosti je nutné doložit lékařský doklad – potvrzení o povinném přeočkování dítěte dle
§ 50 zákona č. 258/2000 Sb., s výjimkou dětí, pro které je od 1.9.2019 předškolní vzdělávání
povinné.

•

Rodiče jsou rovněž povinni ihned nahlásit mateřské škole Krátká na č. telefonu 556 808 808,
556 808 809, 556 813 305 nebo na e-mailovou adresu ms-kratka@koprivnice.org důležité změny
v osobních datech dítěte nebo jiné závažné důvody, ke kterým došlo v průběhu správního
řízení (tj. 30 dnů od podání žádosti) a které mají vliv na přijetí dítěte k předškolnímu
vzdělávání (např. storno přihlášky, změnu adresy nebo telefonního čísla apod.).

•

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání – jsou k dispozici k přečtení při zápisu
do MŠ a dále na webových stránkách školy: http://skolky.koprivnice.org

•

Žadatel obdrží rozhodnutí ve stanoveném termínu dle správního řádu, a to osobně do
vlastních rukou v MŠ Krátká v době od 7.30 do 14.30 dne:
žadatelé o MŠ:

Francouzská
Česká
I. Šustaly
Krátká

+ Mniší + Z.Buriana
+ Pionýrská
+ Záhumenní
+ Lubina

pondělí
středa
čtvrtek
pátek

10.6.2019
12.6.2019
13.6.2019
14.6.2019

• Nahlédnutí do spisu je možno ve dnech 27.5.-29.5.2019 po předchozí domluvě s ředitelkou
(případně p. Břuskovou)
O přijetí/nepřijetí dítěte bude žadatel vyrozuměn:
1. Vyvěšením seznamu s registračními čísly přijatých/nepřijatých dětí na vstupních dveřích té
mateřské školy, kde byla žádost podána. Seznam bude vyvěšen ve dnech 5.6. – 21.6.2019.
2. Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí si žadatelé převezmou osobně podle výše uvedených termínů
v MŠ Krátká. Rozhodnutí obdrží žadatelé společně s informacemi o důležitých údajích týkajících
se provozu školy – Přihláškou ke stravování a Evidenčním listem dítěte. Přihlášku ke
stravování, Evidenční list dítěte a Souhlas se zpracováním osobních údajů odevzdají
vyplněné v MŠ první den nástupu, tj. 2.9.2019.

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte bude žadateli předáno osobně v MŠ Krátká podle výše
uvedeného rozpisu. Pokud se nebude moci žadatel dostavit osobně, převezme Rozhodnutí zmocněná
osoba. Zmocnění k zastoupení se prokazuje písemnou plnou mocí.
Plná moc musí být:
a) úředně ověřená
b) nebo sepsána za přítomnosti ředitelky nebo vedoucí učitelky přímo na příslušné MŠ v době zápisu

Žadatel bere na vědomí, že dnem zveřejnění seznamu přijatých a nepřijatých dětí
– vyvěšením registračních čísel – se rozhodnutí o přijetí a nepřijetí považují za
oznámená a následující den začíná běžet lhůta pro odvolání.
•

K přijetí dítěte se zdravotním postižením je nutné předložit doporučení pro přijetí – lékařskou
zprávu od odborných lékařů a vyjádření školského poradenského zařízení, k přijetí dítěte se
speciálními vzdělávacími potřebami je nutné vyjádření ze školského poradenského zařízení
(Speciálně pedagogické centrum)

V Kopřivnici dne 5.4.2019

Bc. Hana Borosová
ředitelka Mateřských škol Kopřivnice, p.o.

