ZÁPIS DO MŠ POLNÁ
Vzhledem k mimořádným opatřením souvisejícím s vyhlášením nouzového stavu situace vyžaduje
organizovat zápisy bez osobní přítomnosti dětí v mateřské škole.
Zápis do MŠ Polná bude probíhat těmito způsoby:
Budeme upřednostňovat osobní předání již vyplněných dokumentů

dne 6.května 2020 od 12.00 do 16.00 hodin v zahradě MŠ Varhánkova
(vchod do zelených vrat u parkoviště zdravotního střediska).
Zápis zde bude probíhat pro všechna pracoviště MŠ Polná – Varhánkova, Na Podhoře a Tyršova.
Zde pro vás budou otevřena tři okna, kde budou vaše žádosti přijímat:
Pro MŠ Varhánkova - ředitelka MŠ Marcela Klímová
Pro MŠ Na Podhoře – vedoucí pracoviště Marie Petrová
Pro MŠ Tyršova – vedoucí pracoviště Alena Jarošová
Vše bude probíhat za přísných bezpečnostních pravidel, která budou ten den platit (zakrytí úst a nosu,
rozestupy 2 m, neshlukovat se. Připravena bude také dezinfekce k použití). Prosíme nevjíždět auty do
zahrady.
K zápisu si ten den přinesete:
1. Již vyplněnou žádost o přijetí – zde zakroužkujte požadovanou MŠ
2. Potvrzení od lékaře o očkování a zdravotním stavu dítěte – lékaři budou žádosti potvrzovat po
předchozím telefonickém objednání. Ve výjimečných případech lze postupovat podle opatření
MŠMT ČR k zápisu do MŠ 2020 - 2021
3. Kopii rodného listu
4. U cizinců kopii dokladu o pobytu v ČR
5. Podepsaný informovaný souhlas se zpracováním osobních údajů a oznámení o možnosti
nahlédnout do spisu.
U oken obdržíte registrační číslo, pod kterým budou zveřejněny výsledky zápisu na webu a na
dveřích všech MŠ do 30ti dnů.
Žádost o přijetí, potvrzení od lékaře a podepsaný informovaný souhlas si můžete stáhnout na webu
MŠ – www.mspolna.cz v záložce aktuality.
Všechny tři dokumenty si můžete vyzvednout vytištěné u vchodů všech tří pracovišť MŠ Polná od
15.4.2020.
Pokud nechcete využít osobního předání dne 6.5.2020, můžete využít i dalších možností
předání všech dokumentů, kde budete mít pro zaslání stanovený datum od 2.5 do 11.5.2020:
1. Datovou schránkou Mateřské školy Polná - ID schránky: 7ickxdc
2. E-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat prostý e-mail!), na email
mspolna2@ji.cz
3. Poštou na adresu MŠ Polná, Varhánkova 263, 588 13 Polná, obálku označte slovem ZÁPIS –
u podání poštou bude rozhodující datum na razítku pošty.
Pokud budete zasílat dokumenty těmito třemi způsoby, prosím ještě o zaslání sms na číslo ředitelky
MŠ 774 402 883, že jste zaslali dokumenty a jméno dítěte.
Podmínky pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání:
•
•

Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro
děti od 2 let (školský zákon). Přijetí dvouletých dětí není nárokové.
Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání budou dodrženy podmínky stanovené
zvláštním právním předpisem (ustanovení § 34 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., školský
zákon, v platném znění a § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví,
v platném znění, podle něhož může mateřská škola přijmout pouze dítě, které se podrobilo
stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se
nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci, s výjimkou dětí, pro které je
předškolní vzdělávání povinné).

Pro potřeby rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání stanovuje ředitelka školy ve smyslu § 34,
34a zákona č.561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů následující kritéria:
Kritéria pro přijímání dětí na školní rok 2020 – 2021:
1. Dětí 3 leté a starší (nar. do 31.8.2017) ze školského spádového obvodu (Polná, Hrbov, Janovice,
Nové Dvory, Skrýšov)
2. Děti podle věku s místem trvalého pobytu ve spádovém obvodu MŠ Polná (Polná, Hrbov,
Janovice, Nové Dvory, Skrýšov) narozené do 31.8.2018.
3. Ostatní děti podle věku – k celodenní docházce budou přijímány děti, které nesplňují kritérium 1.
ani 2.
Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání bude v souladu s ustanovením § 183, odst. 2
školského zákona oznámeno zveřejněním pod registračními čísly na dveřích v každém pracovišti
mateřské školy a na webových stránkách školy: www.mspolna.cz /aktuality/.
Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke
vzdělávání, za oznámená (§ 183 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění), tzn., že zákonní zástupci
nemusí potvrzovat převzetí rozhodnutí o přijetí do MŠ a ani je škola nebude zákonným zástupcům
doručovat.
Ředitelka mateřské školy rozhoduje o tom, na které pracoviště a do které třídy bude dítě přijato.
Oznámení o nepřijetí bude zákonným zástupcům doručeno poštou.

Marcela Klímová
ředitelka MŠ Polná

