ŠJJ/ 88 /2020

Ředitelka Školy Jaroslava Ježka zveřejňuje na základě ustanovení § 34 a § 165 odst.2 písm. b)
zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

informace k organizaci a průběhu zápisu
do mateřské školy pro školní rok 2020/2021
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo v souvislosti s mimořádnými opatřeními
vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření
k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021.
Příjem žádostí proběhne od 2. do 16. 5. 2020 bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců.
Podání žádosti
Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné
přihlášku doručit do školy následujícími způsoby:
1. do datové schránky školy (d83bbx3),
2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat jen prostý email!),
3. poštou (na adresu školy k rukám ředitelky),
4. předat v obálce označené „zápis do MŠ“ osobně na vrátnici školy v pracovní dny od 8:30
do 12:30 hod.
Požadované doklady
žádost o přijetí do školy (na www.skolajj.cz v sekci pro rodiče)
rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky (mělo-li ho dítě)
kopie rodného liste dítěte
doporučení školského poradenského zařízení, ze kterého mimo jiné vyplývají stupeň
zrakového postižení a případná jiná zdravotní postižení a znevýhodnění dítěte opravňující
k zařazení dítěte do mateřské školy pro zrakově postižené zřízené podle §16 odst. 9
školského zákona
5. doložení řádného očkování dítěte
V současné situaci nemusíte osobně navštívit praktického lékaře!
Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce:
1. prohlásí, že je dítě řádně očkované (vzor příloha č. 1) a
2. doloží kopii očkovacího průkazu
1.
2.
3.
4.

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 bude plnit povinné předškolní vzdělávání.
Průběh zápisu
Formální část zápisu: kontrola doručených dokladů. Škola informuje rodiče o výsledku řízení
do 25. 5. 2020 (telefonicky, emailem), následně doručí rozhodnutí (osobně nebo poštou).
Kritéria pro přijímání dětí:
1. dítě se zrakovým postižením
2. dítě se zrakovým a dalším postižením (např. jiné smyslové postižení, řečové poruchy,
mentální postižení), u kterého není druh a stupeň dalšího postižení dominantní a
neomezuje výchovu a vzdělávání se žáky se zrakovým postižením, pro které je škola
zřízena
3. dítě bez zrakového postižení, s jiným zdravotním postižením či znevýhodněním,
pokud druh a stupeň postižení umožňuje společnou výchovu a vzdělávání se žáky se
zrakovým postižením, pro které je škola zřízena
4. děti budou přijímány v pořadí podle 1., 2. a 3. bodu výše uvedených kritérií,
povinnost plnit předškolní vzdělávání mají dětí, které dosáhly do 31. 8. 2019 pěti let
Počet přijímaných dětí: max. 8

V Praze dne 14. dubna 2020
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……………………………………..

PaedDr. Martina Helešicová
ředitelka školy

Příloha č. 1

Škola Jaroslava Ježka, mateřská škola pro zrakově postižené
ředitelka školy
PaedDr. Martina Helešicová
Loretánská 19
118 00 PRAHA 1

Čestné prohlášení k očkování
Prohlašuji, že moje dcera/můj syn: ………………………………………………………,
nar.: ……………………………………………………….…., se podrobil(a) všem stanoveným
pravidelným očkováním podle zákona o ochraně veřejného zdraví.

Příloha: kopie očkovacího průkazu

Datum: ……………………………………
Jména a příjmení zákonného zástupce: …………………………………………………………..
Podpis zákonného zástupce: …………………………………

