Mateřská škola Pohádka,
Sezemice

vyhlašuje

ZÁPIS
k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole
od školního roku 2022 – 2023
Zápis se bude konat v Mateřské škole Pohádka, Sezemice,
Jiráskova 596 (hlavní budova)

4.5.2022 od 8.00 do 16.00 hod
5.5.2022 od 8.00 do 16.00 hod
6.5.2022 od 7:00 do 12:00 hod
Přijímací řízení probíhá v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon), ve
znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., Správní řád
(v platném znění).
Zákonný zástupce dítěte, které dovrší pěti let do 31. 8. 2022 je povinen dle § 34a
školského zákona přihlásit své dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání.

Žádosti o přijetí dítěte do Mateřské školy Pohádka, Sezemice si mohou
zákonní zástupci vyzvednout od 21.3.2022:
a) v ředitelně nebo v kanceláři mateřské školy
b) elektronickou poštou na základě telefonické nebo emailové žádosti

Žádost k předškolnímu vzdělávání může zákonný zástupce doručit
tímto způsobem:
a) osobním vhozením žádosti do poštovní schránky MŠ označené „ZÁPIS do
MŠ 2022/23“ (schránka je umístěna u vstupu do kanceláře školy Jiráskova
596, Sezemice)
b) osobním předáním v kanceláři školy
c) do datové schránky mateřské školy – ID schránka – dq9qtxk
d) e-mailem
s elektronickým
podpisem
zákonného
zástupce
–
ms.sezemice@tiscali.cz
e) poštou na adresu: Mateřská škola Pohádka, Sezemice
Jiráskova 596
Sezemice, 533 04
Žádost musí být řádně vyplněna, včetně kontaktu na zákonného zástupce (e-mail,
telefon), na které bude odesláno registrační číslo dítěte.
K žádosti je nutné doložit:
a) splnění povinnosti řádného očkování dítěte, a to potvrzením praktického
dětského lékaře (lze i doložit jako samostatný dokument)
b) prostou kopii rodného listu
Případně:
a) ověřenou kopii dokladu o budoucím trvalém pobytu svého dítěte ve školském
obvodu MŠ do 31.08.2022
b) kopii povolení k pobytu v ČR (cizinci)
c) kopii vyjádření školského poradenského zařízení - PPP, PSC (děti vyžadující
podpůrná opatření)
d) kopii rozhodnutí o odkladu školní docházky, žádost o individuálním
vzdělávání – žádáte-li o něj (týká se dětí plnících povinné předškolní
vzdělávání)
Ostatní informace naleznete na webových stránkách MŠ www.mssezemice.cz (sekce ke stažení pro
rodiče)
a) Podmínky a kritéria pro přijetí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole
b) Informace o průběhu přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023

www.mssezemice.cz , 466931075 ms.sezemice@tiscali.cz

