Vážení rodiče,
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo v souvislosti s mimořádnými
opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s onemocněním COVID19
opatření k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021.
Zápisy budou probíhat bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců!
Postup pro zákonné zástupce, kteří si dle školského spádového obvodu nebo ze
zájmu budou podávat žádost k přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do
mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola U Kina, Jičín, 17.listopadu
46, příspěvková organizace:
1. Předzapište vaše dítě prostřednictvím našeho webu, který bude spuštěn od
19. 4. 2021 do 5. 5. 2021 : www.elektronickypredzapis.cz (jednotlivými
kroky vás program navede)
2. Vyplněnou žádost vytiskněte (nejlépe oboustranně), podepište, po
potvrzení pediatrem o očkování dítěte (doklad o očkování se netýká dětí
s povinnou předškolní docházkou) spolu s dalšími dokumenty (kopie
rodného listu, případně kopie doporučení školského poradenského
zařízení či oznámení o individuálním vzdělávání) odevzdejte dne 13. 5.
2021 do MŠ možnými následujícími způsoby:
• datovou schránkou
• emailem s uznávaným elektronickým podpisem (nestačí pouhý email
!!!!!!)
• vhozením do schránky k tomu určené u budovy MŠ, která bude k
dispozici dne 13. 5. 2021 od 8:00 do 16:00 hod. (všechny potřebné
dokumenty dejte do obálky velikosti tiskopisů – A4) poštou (adresa
MŠ: MŠ U Kina, 17. listopadu 46, 506 01 Jičín), termín podání nejdéle
13. 5. 2021!
3. Pokud nebudete moci provést elektronický předzápis, využijte listinnou
podobu žádosti, písemně ji vyplňte, podepište, nechte potvrdit pediatrem
doklad o očkování na žádosti a doručte spolu s dalšími dokumenty (kopie
rodného listu, popř. doporučení školského poradenského zařízení v případě
speciálních vzdělávacích potřeb dítěte) výše popsaným způsobem do MŠ.
Uvedený tiskopis žádosti bude k dispozici na webových stránkách a ve
vestibulu MŠ od 19. 4. 2021
Upozorňujeme zákonné zástupce dětí, že je povinností přihlásit dítě k
předškolnímu vzdělávání v posledním roce před zahájením povinné školní
docházky (dosáhnou do 31. 8. 2021 pěti let)

V případě, že budete chtít sdělit další skutečnosti týkající se zápisu vašeho dítěte
do MŠ, které nebudete moci uvést do žádosti, využijte opět datovou schránku
školy, případně email ředitelky školy: kynclova@msukina.cz, mobil: 720649 688
Podání žádosti na více mateřských škol není zakázáno. Pokud si prioritně
nepřejete docházku vašeho dítěte do spádové mateřské školy (seznam spádových
ulic jednotlivých mateřských škol naleznete v předchozím dokumentu),
doporučujeme si podat Žádosti do obou MŠ (do spádové i preferované). V
nespádové MŠ bude vaše dítě řazeno až za děti spádové (viz. Kritéria pro
přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání) a nemusí být z důvodu kapacity školy
přijato. Pokud podáte dvě žádosti a preferujete v případě možnosti přijetí oběma
školami nespádovou mateřskou školu, oznamte tuto skutečnost řediteli nespádové
MŠ emailem!
Pokud v rozhodné době nastane změna trvalého pobytu nebo se trvalý pobyt
uvedený v žádosti nebude shodovat s trvalým pobytem uvedeným v seznamu dětí,
které ze zákona poskytuje zřizovatel z evidence obyvatel, je třeba k žádosti přidat
tiskopis: Čestné prohlášení o trvalém pobytu.
Na žádosti je uvedeno potvrzení od lékaře o očkování. Je doporučeno předem se
s pediatrem telefonicky domluvit na termínu potvrzení. Není nutná přítomnost
dítěte
Zákonní zástupci dětí, které jsou v posledním roce před zahájením povinné školní
docházky, doklad o očkování nemusí předkládat.
V případě, že po zaregistrování žádostí zjistí ředitelka nesrovnalosti v
dokumentech nebo chybějící požadované dokumenty, budou zákonní zástupci
vyzváni k jejich neprodlenému dodání či upřesnění.
V souladu s novelou zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších
předpisů se rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání,
oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s
výsledkem řízení u každého uchazeče.
Po zaregistrování došlých žádostí bude každému dítěti přiděleno registrační
číslo. Registrační číslo bude zákonným zástupcům zasláno na jejich
emailovou adresu. Protože se jedná o zásadní informaci, žádáme zákonné
zástupce o potvrzení přečtení zprávy.

Předpokládaný termín zveřejnění výsledků řízení je stanoven na 28. 5. 2021 (po
dobu 15 dnů) bude vyvěšeno na webových stránkách www.msukina.cz a na
veřejně přístupném místě u vchodových dveří budovy MŠ
O přijetí Vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb.,
správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho
dítěte uloženého ve škole.
Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání bude zasláno písemně datovou
schránkou nebo poštou.
Nahlédnutí do spisu budou moci zákonní zástupci po předchozí domluvě s
ředitelkou školy (kynclova@msukina.cz, 720 649 688) ve čtvrtek 20. 5. 2021 od
10:00 do 12:00 hod.
V rámci vzájemné komunikace mezi MŠ a zákonnými zástupci je doporučeno
uvést přesné kontakty do žádosti (telefon, emailovou adresu, ID datové schránky
v případě, že ji má zákonný zástupce zavedenou, popř. doručovací adresu)

Dne 23. 3. 2021

Mgr. Zlatuše Kynčlová
ředitelka školy

