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Organizace zápisu do MŠ pro školní rok 2020/2021
Zápis v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva proběhne v období od 4.
května 2020 do 7. května 2020 bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole.
Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let. Dítě mladší 3 let nemá na
přijetí do mateřské školy právní nárok (§ 34 odst. 1 školského zákona). Pro děti, které dosáhnou do 31. 8.
2020 pěti let, je předškolní vzdělávání od 1. 9. 2020 povinné.
Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku 2020/2021 (§ 34 odst. 7
školského zákona). Přijetí v průběhu školního roku je možné v případě, že má mateřská škola volné místo.
Na uvolněná místa se nevyhlašuje v průběhu roku samostatný zápis.

Nezbytná podmínka pro přijetí dítěte do MŠ
Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví 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.
V současné situaci v souladu s mimořádným opatřením vlády k ochraně obyvatelstva nenavštěvujte
osobně lékaře. Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce k žádosti o přijetí doloží Čestné prohlášení,
že je dítě řádně očkované a kopii očkovacího průkazu.
Pouze v případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce
kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo
se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Způsob podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání
Elektronicky: Vyplňte - Žádost o přijetí do MŠ, Evidenční list a Čestné prohlášení o očkování ve formátu
DOC, formuláře převeďte do formátu PDF, opatřete je elektronickým podpisem a odešlete na e-mailovou
adresu: vesely@zsdrazice.cz, nebo prostřednictvím datové schránky na adresu IDDS: re2k7e2.
Poštou: Vytiskněte - Žádost o přijetí do MŠ, Evidenční list a Čestné prohlášení o očkování ve formátu PDF
(nejlépe oboustranně), formuláře čitelně vyplňte hůlkovým písmem, podepište a zašlete na adresu: ZŠ a
MŠ Dražice, okres Tábor, Dražice 57, 391 31 Dražice.
Osobně: V době trvání zápisu od 9 do 12 hodin (po domluvě je možný i odpolední termín), kontaktní
osoba Mgr. Miloš Veselý – tel. 723 422753. Pokud nemáte možnost dokumenty vytisknout, vyplníme je
přímo ve škole. Prosíme Vás, návštěvu školy si předem domluvte, aby nedocházelo k vyšší koncentraci a
pohybu osob v prostorách školy. Respektujte, prosím bezpečnostní opatření k ochraně zdraví.

Rozhodnutí o přijetí
O přijetí dítěte do mateřské školy, popřípadě o stanovení zkušebního pobytu dítěte, jehož délka nesmí
přesáhnout 3 měsíce (netýká se dětí starších 5 let), rozhoduje ředitel ZŠ a MŠ Dražice ve správním řízení
(§ 34 odst. 3 školského zákona) na základě podání Žádosti o přijetí.
O přijetí dítěte s mentálním, tělesným, zrakovým nebo sluchovým postižením, závažnými vadami řeči,
závažnými vývojovými poruchami učení, závažnými vývojovými poruchami chování, souběžným
postižením více vadami nebo autismem rozhodne ředitel ZŠ a MŠ Dražice na základě písemného vyjádření
školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího lékaře (§ 34 odst. 6 školského zákona).
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Seznam přijatých dětí do MŠ bude zveřejněn na webových stránkách školy www.zsdrazice.cz a na úřední
desce školy. Rozhodnutí o přijetí Vašeho dítěte zjistíte podle registračního čísla, které Vám bude
přiděleno během zápisu.
Na základě rozhodnutí o přijetí do MŠ Vám budou zaslány všechny potřebné informace vztahující se k
docházce Vašeho dítěte do MŠ. (přihláška ke stravě, úhrada školného, zmocnění pro vyzvedávání atd.)
Rozhodnutí o nepřijetí Vám bude písemně zasláno do vlastních rukou.
Proti rozhodnutí ředitele školy je možné se odvolat do 15 dnů ke Krajskému úřadu Jihočeského kraje v
Českých Budějovicích – referátu školství prostřednictvím ředitele ZŠ a MŠ Dražice.

Individuální vzdělávání
Zákonný zástupce dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné, může v odůvodněných případech
zvolit, že bude dítě individuálně vzděláváno. Tuto skutečnost písemně oznámí řediteli ZŠ a MŠ Dražice
nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.
Přestože zákonný zástupce zvolí pro dítě individuální vzdělávání, je povinen přihlásit dítě k zápisu k
předškolnímu vzdělávání (v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání
dítěte).
Zvolí-li zákonný zástupce pro dítě individuální vzdělávání, je povinen zajistit účast dítěte u ověření úrovně
osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech v mateřské škole, kde bylo dítě přijato k
předškolnímu vzdělávání.

