Jak přihlásit dítě do mateřské školy pro školní rok 2021/2022
Obecné informace
- Pro školní rok 2021/2022 se zápis do mateřských škol uskuteční bez osobní
přítomnosti dětí a pokud možno i bez osobní přítomnosti zákonných zástupců!
- Povinné předškolní vzdělávání v tomto školním roce se týká dětí narozených do
31. 8. 2016.
- Statutární město Jablonec nad Nisou má pro všechny MŠ stanoven jeden školský
obvod, kterým je celé území města Jablonec nad Nisou.
- Podmínky pro přijetí stanovuje ředitelka mateřské školy v kritériích, které zveřejňuje
s podrobnějšími informacemi na webových stránkách MŠ.

•

I. FÁZE - VYDÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ
o
o

ke stažení na webu MŠ - nejpozději od 26. 4. 2021
Zákonní zástupci, kteří nemají přístup k internetu nebo tiskárně, si mohou
žádost v termínu 4. května 2021 v čase od 8.00 – 15.00 hodin, vyzvednout v
mateřské škole u hlavního vchodu i s dokladem o proočkování

V případě dotazů můžete volat a informovat se:

telefon na ředitelství Mateřské školy Kokonín: 778 767 011

•

II. FÁZE - SBĚR VYPLNĚNÝCH ŽÁDOSTI
Proběhne ve dnech úterý 11. 5. a středa 12. 5. 2021
V době od 8:00 – 16: 00 hodin
o

Žádost Vám mohou zákonní zástupci spolu s povinnými přílohami doručit
následujícími způsoby:
• do datové schránky MŠ (datová schránka zákonného zástupce musí
znít na jeho jméno, ne na firmu),

IDDS Mateřské školy Kokonín: 4hgk6kq
•

e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce

•

prostým e-mailem (nutné do 5 dnů přijít osobně podepsat),
e-mail mateřské školy: mskokonin@seznam.cz

•

poštou (rozhodující je datum podání na poště),
adresa mateřské školy:

Mateřská škola Jablonec nad Nisou – Kokonín, Dolní 3969,
příspěvková organizace
Dolní 3969,
46801 Jablonec nad Nisou
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•

do schránky u vchodu do budovy MŠ,

umístění na plotě pozemku u vrat pro zásobování
•

osobním podáním v MŠ (po předchozí telefonické dohodě s vedením
MŠ tak, aby nedocházelo k vyšší koncentraci osob v prostorách školy)

Po 12. 5. 2021 až do ukončení správního řízení nebudou
přijímány další žádosti.
Následně bude rodiči přiděleno registrační číslo
-

•

Ředitelka MŠ po přijetí žádosti zahájí správní řízení a přidělí registrační číslo, pod
kterým bude dítě vedeno při správním řízení. Registrační číslo bude využito při
zveřejnění výsledků přijímacího řízení.
Při osobním doručení žádosti sdělí zákonnému zástupci registrační číslo na místě.
V ostatních případech bude kontaktovat zákonného zástupce e-mailem nebo datovou
schránkou, kde potvrdí přijetí žádosti a sdělí registrační číslo.
V případě zaslání registračního čísla e-mailem, je zákonný zástupce povinen
potvrdit přijetí.

III. FÁZE - vyhodnocování žádostí, termín od čtvrtka
13. 5. do pondělí 31. 5. 2021
o

o

Termín, kdy zákonní zástupci musí mít možnost využít svého procesního práva
vyjádřit se k podkladům rozhodnutí 20. 5. 2021 od 8:00 do 10:00 hod.

ZVEŘEJNĚNÍ VÝSLEDKŮ ZÁPISU:
v úterý dne 1. 6. 2021 v 8:00 hodin

Webové stránky Mateřské školy Kokonín: www.mskokonin.cz
Veřejná vývěska Mateřské školy Kokonín: na plotě vedle schránky

Co bude potřebovat zákonný zástupce k zápisu:
1. vyplněnou a vlastnoručně podepsanou žádost o přijetí + povinné přílohy:
a/ rodný list dítěte (prostá kopie)
b/ potvrzení o očkování dle § 50 zákona č. 258/2000 Sb., vydané obvodním
pediatrem (dítě, které k 31. 8. 2021 dovrší 5ti let, potvrzení o proočkování nedokládá)
V případě, že není možné k žádosti ke dni podání doložit potvrzení o očkování, připojí
zákonný zástupce k žádosti:
a. čestné prohlášení o očkování
b. kopii očkovacího průkazu dítěte.
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Tyto doklady nenahrazují potvrzení o očkování. Z tohoto důvodu doloží zákonný
zástupce nejpozději do 25. 5. 2021 potvrzení o očkování (viz výše)
- Cizinci, kteří nejsou občany státu EU, doloží kopii povolení k dlouhodobému pobytu
(při pobytu na území ČR delším než 90 dnů)
2. Dotazník údajů o dítěti vstupujícím do mateřské školy / dodatek k žádosti /, který
nám pomůže doložit důležité skutečnosti ohledně vzdělávání vašeho dítěte- např.
zásadní zdravotní omezení, které vyžadují speciální vzdělávací potřeby.
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