Mateřská škola, Lanškroun, Žižkova 365, okres Ústí nad Orlicí
Žižkova 365, Lanškroun 563 01, IČ 70982465
ID datové schránky:kdcwy44, tel. 465 324 049, email.
mszizkova@mszizkova.cz___________________
příloha č.3 ke Směrnici PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO
NÁSLEDUJÍCÍ ŠKOLNÍ ROK 2022/ 2023 č.j.: MS- 9/ 2022-RE

OZNÁMENÍ VEŘEJNOSTI S PRŮBĚHEM ZÁPISU K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023
Zápis k předškolnímu vzdělávání proběhne v souladu s právními předpisy /školský zákon,
správní řád a vyhláška o předškolním vzdělávání ), v souladu s mimořádnými opatřeními MŠMT
k zápisům do MŠ a v souladu se směrnicí školy o přijímání k předškolnímu vzdělávání.
1. Prezenční zápis, který se uskuteční 5. 5. 2022 od 8:00- 16:00 hodin


ve sborovně mateřské školy

V případě zasílání žádostí je stanoven termín 2. 5. 2022 - 5. 5. 2022:
 datovou schránkou- kdcwy44
 poštou na adresu: Mateřská škola Žižkova 365, Lanškroun 56301
 emailem s elektronickým podpisem- nelze jen poslat prostý email ! .
mszizkova@mszizkova.cz
(Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků např. e-mailem bez
uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod., je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného
zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů).
________________________________________________________________________________
2. Druhý zápis do mateřské školy pro děti dle § 2, zákona č.67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti
školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk
Ruské federace
Prezenční zápis se koná 2. 6. 2022 od 8:00- 16:00 hodin
V případě zasílání žádostí je stanoven termín od od 1. 6. 2022- 2. 6. 2022 a to buď
datovou schránkou
poštou na adresu Mateřská škola Žižkova 365, Lanškroun 56301
emailem, zde nelze zaslat prostý email , na žádosti musí být platný elektronický podpis
(Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků např. e-mailem bez
uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod., je nutné jej do 5 dnů ze strany
zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů).
Dokumenty, které je potřebné přinést nebo zaslat spolu se žádostí :
 vyplněná žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 2022/2023
 rodný list dítěte, vízum
 občanský průkaz zákonného zástupce, vízum
 občané třetích zemí jsou povinni doložit oprávněnost k pobytu na území ČR ve smyslu

ustanovení § 20 odstavec 2 písm. d) školský zákon v platném znění.
________________________________________________________________________________

Dokumenty, které je potřeba donést k osobnímu zápisu nebo je zaslat:





řádně vyplněná a podepsaná žádost o přijetí dítěte včetně potvrzení lékaře o podrobení se
stanovenému očkování
– žádost lze vytisknout z webových stránek školy (www.mszizkova.cz najdete ji v záložce
INFORMACE PRO RODIČE (tuto žádost prosíme tisknout oboustranně) , žádost lze i
vyzvednout v mateřské škole osobně, nejlépe při Dnu otevřených dveří (26. 4. 2022 od 8:0015:30 hodin))
prostá kopie rodného listu dítěte
občané třetích zemí jsou povinni doložit kopii oprávněnosti k pobytu na území ČR ve
smyslu ustanovení § 20 odstavec 2 písm. d) školský zákon v platném znění. ¨

Zákonnému zástupci dítěte bude předáno osobně nebo zasláno na email uvedený v žádosti,
registrační číslo dítěte.
Prosíme zákonné zástupce, aby svůj email na žádost zapsali čitelně.
Mateřská škola vydá rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí dítěte ve správním řízení do 30 dnů ode dne
zahájení přijímacího řízení (den zápisu).
Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí se oznamuje zveřejněním seznamu s přidělenými
registračními čísly, na dveřích mateřské školy a webových stránkách mateřské školy po dobu 15
dní.

Kritéria k přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
Ředitelka mateřské školy stanoví kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání, podle
kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské
škole. Tyto kritéria jsou také uveřejněny v Informacích pro rodiče na webu MŠ.
Přílohou jsou dokumenty:
 kritéria prvního zápisu ke přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
 kritéria druhého zápisu pro děti (dle Lex Ukrajina)
 žádost k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/ 2023
V Lanškrouně 7. 4. 2022

Ilona Matějková
ředitelka mateřské školy

