Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022
Ředitelka Mateřské školy v Žebráku, okres Beroun, příspěvková organizace, Hradní 68, 267 53 Žebrák
oznamuje přijímání přihlášek k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022.
Doba pro podání žádosti o přijetí dítěte do MŠ: od 2. května 2021 do 16. května 2021 (pozdější
žádosti budou vyřizovány až po ukončení zápisu v červnu).
Zápis k předškolnímu vzdělávání bude proveden bez osobní přítomnosti dětí i zákonných zástupců ve
škole.
Zapsány budou pouze děti, které dovrší k 31. 8. 2021 věku 3 let.
Zákonní zástupci vyplní a doručí:
1. žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání; ke stažení na www.mszebrak.cz, úřední deska
2. prostou kopii rodného listu dítě
3. potvrzení dětského lékaře o řádném očkování dítěte, možno využít formulář ke stažení na
www.mszebrak.cz, úřední deska (tento bod se netýká dítěte, které k 31. 8. 2021 dovrší pěti let a
bude plnit povinné předškolní vzdělávání, předškoláci potvrzení nedokládají)
Podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy je podle §50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění
povinnosti podrobit se stanoveným očkováním. Zákonný zástupce dokládá tuto povinnost potvrzením
praktického dětského lékaře. Potvrzení na žádost vydá lékař za podmínek dodržení nastavených
protiepidemických opatření (je vhodné telefonicky kontaktovat lékaře a objednat si termín návštěvy).
Pokud lékař poskytuje potvrzení emailem, je to také možné.
Cizinci – občané Evropské unie doloží kopii potvrzení o přechodném pobytu. Ostatní cizinci kopii
povolení k dlouhodobému pobytu.
Pokud dítě bylo vyšetřeno ve školském poradenském zařízení, zákonný zástupce přikládá kopii
doporučení.
Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce (např. pěstoun), je potřeba, aby doložila své
oprávnění dítě zastupovat (kopie dokumentu bude přílohou žádosti).
Žádost o individuální vzdělávání dítěte, které dovrší k 31. 8. 2021 pěti let (formulář na úřední desce
www.mszebrak.cz ), doručí zákonný zástupce dítěte společně s žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu
vzdělávání (do 16. 5. 2021) nebo nejpozději do 31. 5. 2021.
Způsob doručení žádosti a jejích příloh:
1. do datové schránky školy: 2fnpdtu
2. e-mailem s elektronickým podpisem (nelze poslat jen prostý email!): mszebrak@razdva.cz
3. poštou (doporučený dopis na adresu Mateřská škola v Žebráku, okres Beroun, příspěvková
organizace, Hradní 68, 267 53 Žebrák)
4. v krajní situaci osobně v MŠ (předem je nutné si domluvit datum a čas předání s ředitelkou přes
e-mail mszebrak@razdva.cz)
Pokud by bylo podání učiněno e-mailem bez elektronického podpisu, telefaxem, atd., je nutné jej do
5 dnů za strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

Místo trvalého pobytu dítěte ve školském obvodu ověří ředitelka MŠ na Městském úřadě v Žebráku,
který vede evidenci obyvatel.
Kritéria pro přijetí k dispozici na: www.mszebrak.cz záložka úřední deska.
Další informace k organizaci zápisu k předškolnímu vzdělávání:
Přidělení registračního čísla žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání, bude oznámeno zákonnému
zástupci na jeho uvedený email v žádosti. Zároveň také informace o možnosti vyjádřit se k podkladům
rozhodnutí ve věci přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (v souladu s § 36 odst.3) zákona
č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů).
Seznam přijatých dětí k předškolnímu vzdělávání bude zveřejněn na webových stránkách školy pod
registračním číslem žádosti nejpozději do 7. 6. 2021.
Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude zasláno poštou na jméno zákonného
zástupce a uvedenou adresu pro doručování v žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.
V případě nejasností zasílejte své dotazy na mszebrak@razdva.cz.
V Žebráku 18. 3. 2021

Bc. Alena Šínová,
ředitelka mateřské školy

