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Informace pro zákonné zástupce dětí o zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání a
průběhu správního řízení – přijímacího řízení na školní rok 2021/2022.

1.

Informace o zápisu a termínech správního řízení:
▪
▪

▪

▪

▪

▪

2.

zápis a přijímání žádostí k předškolnímu vzdělávání se koná v termínu od 3. 5. do 14. 5. 2021,
kompletně vyplněnou přihlášku/žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání je možné doručit
následujícími způsoby:
1. do datové schránky školy (x6f3cjg),
2. e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce (nelze jen poslat prostý e-mail!), na emailovou adresu: reditelka@msnespeky.cz,
3. doporučeně poštou na adresu: Mateřská škola Nespeky, příspěvková organizace,
Pod Květnicí 170, 257 22 Nespeky,
4. osobní podání v termínech 6. 5. 2021 a 13. 5. 2021 od 9 do 12 hodin.
Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného
elektronického podpisu apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z
výše uvedených způsobů, jinak se k žádosti nepřihlíží.
termín pro vyjádření účastníků řízení k podkladům pro rozhodnutí – do 27. 5. 2021, 12.00 hodin, na
ředitelství MŠ, a to vždy po telefonické domluvě (mobil: 777 776 724 – ředitelka MŠ – Mgr. Monika
Písková), termín pro ukončení shromažďování podkladů pro rozhodnutí je do 28. 5. 2021, 12.00
hodin,
termín pro zveřejnění přijatých a nepřijatých uchazečů je 1. 6. 2021. Seznam přijatých a nepřijatých
dětí – jejich registračních čísel, bude zveřejněn na webových stránkách MŠ a na budově MŠ.
Rozhodnutí o nepřijetí bude vydáváno 2. 6. 2021 od 10.00 do 12.00 hodin. Rozhodnutí o přijetí
se nerozesílá, rozhodnutí o nepřijetí, pokud nebude tento den vyzvednuto, bude odesláno úřední
poštou, obojí potom založeno do složky dítěte a archivováno,
proti rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne zveřejnění. Odvolání se podává prostřednictvím
orgánu, který Rozhodnutí vydal, ke Krajskému úřadu Středočeského kraje - odboru školství a sportu.

Kritéria pro přednostní přijetí:

Po dohodě se zřizovatelem jsou stanovena tato kritéria pro přednostní přijetí:
1. Dítě v posledním roce před zahájením školní docházky, tj. narozené do 31. 8. 2016 s trvalým
pobytem v obci Nespeky, Městečko a Ledce.
2. Dítě narozené do 31. 8. 2018 s trvalým pobytem v obci Nespeky, Městečko a Ledce.
3. Dítě v posledním roce před zahájením školní docházky, tj. narozené do 31. 8. 2016.
4. Dítě narozené do 31. 12. 2018 s trvalým pobytem v obci Nespeky, Městečko a Ledce.
Místa budou obsazována postupně od věkově nejstarších dětí k nejmladším do naplnění volné
kapacity školy.
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3.

Průběh přijímacího řízení:
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

4.

o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitelka mateřské školy dle zákona č. 561/2004
sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v
platném znění a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů,
doručením řádně vyplněných tiskopisů na ředitelství mateřské školy bude zahájeno správní řízení o
přijetí,
první lhůta bez zbytečného odkladu je do 30 dnů od zahájení správního řízení, kdy je správní orgán
povinen vydat Rozhodnutí,
během správního řízení mají účastníci právo nahlížet do svého spisu, doplňovat ho, pořizovat kopie,
opisy, atd.
účastníkem řízení je nezletilé dítě, zastupované ve správním řízení zákonným zástupcem,
správní řízení může být zastaveno, pokud se k předškolnímu vzdělávání přihlašuje dítě nezpůsobilé
věkem nebo zdravotním stavem,
pro Rozhodnutí o přijetí je směrodatné splnění stanovených kritérií v průběhu správního řízení,
při přijímání je nutné dodržet podmínky ustanovení § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného
zdraví, ve znění pozdějších předpisů.

Další informace:
▪
▪
▪
▪

▪
▪

informace o Zápisu se zveřejňují způsobem v místě obvyklým - webové stránky MŠ a budova MŠ,
úřední deska a webové stránky Obce Nespeky,
dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu celého školního roku, pokud není kapacita
školy zcela naplněna,
k předškolnímu vzdělávání se zpravidla přijímají děti ve věku 3 – 6 let, nejdříve však od 2 let. Dítě
mladší 3 let nemá na přijetí do MŠ právní nárok.
k předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné
školní docházky a děti s odkladem školní docházky a dále děti, které dosáhly k 31. 8. 2020 věku 3 let
a mají trvalé bydliště v obci Nespeky, Městečko a Ledce. Pokud nelze takové dítě přijmout z
kapacitních důvodů, je zákonný zástupce dítěte informován o povinnosti Obce, v níž má dítě místo
trvalého pobytu, o zajištění zařazení dítěte do jakékoliv jiné mateřské školy,
od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení
povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné,
všechny děti jsou přijímány na základě vyjádření dětského lékaře a s potvrzením o řádném očkování
dítěte.

Prohlášení zákonných zástupců:
Seznámil/a/i jsem/jsme se řádně s informacemi o průběhu správního řízení a danými termíny.
Beru/eme na vědomí, že v případě uvedení nepravdivých údajů lze kdykoli zrušit rozhodnutí o
přijetí dítěte. Bylo mi/nám přiděleno registrační číslo pro účely přijímacího řízení.
Údaje jsou důvěrné podle zákona č. 256/1992 Sb., o ochraně osobních údajů v informačních
systémech, zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 101/2000 Sb.,
o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.

Datum:

Podpis zákonného zástupce:

