Č.j. 2/2021

Praha dne 24.03.2021

PODMÍNKY ZÁPISU PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022
Zápis k předškolnímu vzdělávání proběhne v souladu s právními předpisy.
Termín přijímání žádostí je stanoven dle školského zákona, tedy v období od

2. května 2020 do 16. května 2021
bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole.
Podání žádosti
Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je
možné žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání učinit písemně nebo ústně do protokolu
anebo v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:
1. do datové schránky školy, Mateřská škola, Praha 8, Lešenská 2 (gkykxuc)
2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem, na adresu reditelka@mslesenska.cz
(nelze jen poslat prostý email!)
3. poštou (rozhoduje datum podání)
4. osobní podání –vložením do schránky,označené ZÁPIS 2021/2022 Mateřská škola Praha 8,
Lešenská 2 (umístěné na vjezdové bráně do MŠ)
Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. emailem bez uznávaného elektronického podpisu, apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany
zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.
Žádost označte v předmětu zprávy „ZÁPIS 2021/2022“

Dokumenty potřebné k zápisu:
 Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy, Praha 8, Lešenská 2
vyplněnou a podepsanou zákonným zástupcem
 Originál Evidenčního listu dítěte, vyplněný, potvrzený od lékaře a podepsaný
zákonným zástupcem (tiskněte oboustranně)
 Kopie rodného listu dítěte
 U cizinců Rodný list dítěte (kopie) nebo platný pas (kopie) s povoleným pobytem
delším než 90 dnů + kopie platného pasu zákonného zástupce

 Místo trvalého pobytu dítěte u spádových dětí ověří ředitelka školy v registru obyvatel
MČ Praha 8.
Registrační číslo dítěte, zašle ředitelka školy na Vámi uvedenou mailovou adresu na
Žádosti o přejetí, čímž potvrdí zákonnému zástupci přijetí Žádosti a zahájení správního řízení.
JE NUTNÉ E:MAIL UVÉST NA ŽÁDOSTI ČITELNĚ

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

Další informace
Povinnost plnit předškolního vzdělávání mají děti, které dosáhnou do 31.8.2021 pěti let.
O přijetí dítěte nerozhoduje datum podání žádosti, ale stanovená Kritéria Mateřské
školy, Praha 8, Lešenská 2 pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání
pro školní rok 2020/21.
Školským obvodem (spádovost) Mateřské školy, Praha 8, Lešenská 2 je celé území
městské části Praha 8 dle obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy o školských obvodech
mateřských škol.
Mgr. Šárka Šímová
Ředitelka MŠ

