Pravidla postupu k zápisu 2021 do ZŠS a MŠ Palachova 4881, Chomutov,
příspěvková organizace a kritéria přijetí do MŠ
Zastupitelstvo města Chomutova vydalo obecně závaznou vyhlášku č.6/2016, kterou stanoví školské obvody
spádových mateřských škol zřízených Statutárním městem Chomutov. Pro Mateřskou školu Chomutov,
příspěvková organizace je stanoven obvod č. 1. https://www.chomutov-mesto.cz/cz/vyhlasky-mesta

TERMÍN ZÁPISU: od pondělí 3. 5. 2020 do pátku 14. 5. 2021 od 8.00 do 14.30 hod.
Z DŮVODU VIROVÉ PANDEMIE A DLE OPATŘENÍ MŠMT ZÁPISY BUDOU PROBÍHAT NÁSLEDOVNĚ:
Zápisy budou organizovány bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole.
Přihlášky můžete podat:
1) Datovou schránkou edcmsk4
2) emailem s elektronickým podpisem info@specialni-skola.cz (do předmětu napište Zápis do MŠ)
3) poštou na adresu ZŠS a MŠ Chomutov, Palachova 4881, příspěvková organizace
Palachova 4881, 43003 Chomutov
4) osobně do schránky ve škole od 8.00-14.00 hod. v termínech zápisu do MŠ
ŽÁDOST o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude ke stažení na webových stránkách školy –
www.specialni-skola.cz a to zde a také k vyzvednutí ve škole
Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného
elektronického podpisu apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše
uvedených způsobů.
Kritéria pro přijetí dětí do MŠ od 1. 9. 2021:
1.
2.
3.
4.
5.

děti ze spádového obvodu, které dovrší k 31. 8. 2021 pěti let - povinné předškolní vzdělávání
děti ze spádového obvodu, které dovrší k 31. 8. 2021 čtvrtého roku věku
děti ze spádového obvodu, které dovrší k 31. 8. 2021 třetího roku věku
děti ze spádového obvodu, které dovrší do 31. 12. 2021 tří let, pokud bude v MŠ volné místo (
s nástupem po 3. roce)
děti z jiného spádového obvodu dle věku od nejstarších

Doložení řádného očkování dítěte
Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je 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 plní povinné předškolní
vzdělávání.
Rodiče, kteří po přijetí zvolí pro své dítě s povinným předškolním vzděláváním formu Individuálního
vzdělávání, podají ředitelce školy "Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte"(tiskopis
oznámení bude také ke stažení na www.specialni-skola.cz) – elektronicky do datové schránky školy nebo na email s elektronickým podpisem nebo osobně v termínech zápisu.
Předškolní vzdělávání je povinné od 1. 9. 2017

Na koho se vztahuje:
na děti, které dosáhnou pátého roku věku do 31. 8. 2021. Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti
s hlubokým mentálním postižením.

Zákonný zástupce je povinen dítě přihlásit k zápisu do mateřské školy, pokud tak neučiní, může být trestán
uložením pokuty přestupkovou komisí na obci až do výše 5000 Kč.
Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech, a to v rozsahu od
8.00 do 12.00 hodin, dítě se může vzdělávat i po celou dobu provozu MŠ. Povinnost předškolního vzdělávání
není dána ve dnech, které připadají na období všech školních prázdnin v základních školách v Chomutově.

Shrnutí:
1) Vyplňte žádost
2) Okopírujte očkovací průkaz
3) Vše zašlete ředitelce školy (datovou schránku, e-mailem s el. podpisem, poštou či doneste osobně do
schránky ve škole)
4) Vyčkejte na potvrzení přijetí žádosti a přiřazení reg. čísla
5) Vyčkejte na rozhodnutí ředitelky školy, které bude vyvěšeno na webových stránkách – najdete se
pod přiděleným registračním číslem (SPRÁVNÍ LHŮTA PRO ROZHODNUTÍ ŘEDITELE JE 1 MĚSÍC OD
PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY)

!!! POZOR: Pokud si podáte přihlášku a převezmete rozhodnutí o přijetí, pak je Vaše
dítě považováno za přijaté a počítá se s ním jako s nastoupivším. Z toho ale plyne
povinnost zaplatit školkovné. Pokud si podáte přihlášku na více MŠ a VYBERETE SI
POUZE JEDNU, je Vaší povinností bezodkladně nahlásit ředitelce MŠ, kam dítě
nastoupí, aby nedošlo k dublovanému přijetí. Jinak od Vás bude, od 1.9.2021 do
doby zjištění aktuálního stavu, školkovné vyžadováno!

