Mateřská škola Tehovec, příspěvková organizace
Tehovecká 5, 251 62 Tehovec
INFORMACE PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE
K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ (ZÁPISU) DO MATEŘSKÉ ŠKOLY TEHOVEC,
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE, TEHOVECKÁ 5, 251 62 TEHOVEC
NA ŠKOLNÍ ROK 2021/2022
Příjímací řízení (zápis) do Mateřské školy Tehovec, příspěvkové organizace (dále jen „Mateřské
školy Tehovec“) na školní rok 2021/2022 se bude konat od 3. května 2021 do 14. května 2021.
V souvislosti se současnými protiepidemickými opatřeními bude přijímací řízení (zápis) do Mateřské
školy Tehovec probíhat bez přítomností dětí a zákonných zástupců.
V případě zájmu o přijímací řízení (zápis) do Mateřské školy Tehovec si vyberte jeden z následujících
způsobů doručení žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání:
•

datová schránka 1 (qbta8qf)

•

e-mail s elektronickým podpisem (reditelka@mstehovec.cz)

•

pošta (s doručením do 14. 5. 2021)

•

osobní podání do schránky mateřské školy (od 3. 5. 2021 do 14. 05. 2021 v časech
od 09:00 hod. do 12:00 hod.)

•

osobní podání (pouze po předchozí domluvě na tel. +420 606 031 341)

Pokud by bylo podání učiněno prostřednictvím jiných technických prostředků (např. e-mailem bez
uznávaného elektronického podpisu), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit
jedním z výše uvedených způsobů, jinak se k žádosti nepřihlíží.
K žádosti k předškolnímu vzdělávání je potřeba doložit rodný list dítěte (prostá kopie) a občanský
průkaz zákonného zástupce (prostá kopie). Podmínkou přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání je
podle § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, splnění
povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze
imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Zákonný zástupce tuto povinnost
dokládá potvrzením praktického dětského lékaře.
Podáním žádosti o přijetí Vašeho dítěte k předškolnímu vzdělávání se stáváte účastníkem správního
řízení. Účastníci správního řízení mají práva a povinnosti, které vyplývají ze zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů. O přijetí/nepřijetí rozhodne mateřská škola, jejíž činnost
vykonává Mateřská škola Tehovec, zastoupena ředitelkou.
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K doručení žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání lze použít pouze osobní datovou schránku. Datovou schránku
si zákonní rodiče mohou zřídit zdarma. Více informací na https://chcidatovku.cz/.
IČ: 75 14 87 65

Tel.: +420 606 031 341

E-mail: skolka@mstehovec.cz

ID datové schránky: qbt8qf

Mateřská škola Tehovec, příspěvková organizace
Tehovecká 5, 251 62 Tehovec
Podle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, bude rozhodnutí
o přijetí oznámeno zveřejněním seznamu přijatých dětí pod přiděleným registračním číslem na
přístupném místě Mateřské školy Tehovec, a to na vchodových dveřích budovy, a současně na
webových stránkách (www.mstehovec.cz). Registrační číslo Vám bude zasláno v potvrzení
o přijetí žádosti na e-mail uvedený v žádosti k předškolnímu vzdělávání.
Termín zveřejnění výsledků řízení je stanoven na pondělí 24. května 2021 od 12.00 hod. Před
vydáním rozhodnutí mají účastníci řízení možnost od středy 19. května do pátku
21. května 2021 v dopoledních hodinách (pouze po předchozí domluvě na tel. +420 606 031 341)
nahlédnout do spisu podle § 38 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
O přijetí/nepřijetí Vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
ve znění pozdějších předpisů, vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho
dítěte ve škole. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno.
V případě nepřijetí dítěte budou mít zákonní zástupci možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí,
a to ve středu 26. 5. 2021 od 09:00 do 12:00 hod. (pouze po předchozí domluvě na tel. +420
606 031 341).
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