Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okr. Přerov, přísp.org.
Tel.: 581625390, e-mail: polaiv1@seznam.cz

PRŮVODNÍ DOPIS k ZÁPISU DO MŠ pro školní rok 2022/2023
Ředitelka školy oznamuje, že zápisy k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023 budou
probíhat v období od 2. května 2022 do 16. května 2022, a to bez přítomnos dě a zákonných
zástupců.
Zájemci o osobní konzultaci s vedoucí učitelkou MŠ s prohlídkou MŠ se mohou dostavit ve čtvrtek
dne 10. 5. 2022 od 6:30 – 16:30 hod.

Veškeré potřebné informace naleznete na webových stránkách obce nebo školy.
www.obec-jindrichov.cz, www.zsamsjindrichov.cz
-

směrnici pro přijímání dě do MŠ pro školní rok 2022/2023
kritéria k přijímání dě k předškolnímu vzdělávání
přihláška dítěte k zápisu do MŠ pro školní rok 2022/2023

Postup při podání žádos :
Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o
přije k předškolnímu vzdělávání učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické
podobě. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:

1.
2.
3.
4.

do datové schránky školy
e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem
poštou na adresu školy
osobní podání v prostorách školy, a to:
a) účetní školy p. L. Pepernikové v době od 7:00 do 15:00 hod.
b) ředitelce školy Mgr. I. Poláškové po předchozí tel. domluvě 733 660 866
c) vedoucí učitelce MŠ p. S. Michálkové po předchozí tel. domluvě 731 707 486

Zákonný zástupce doručí:
1. Vyplněnou přihlášku
2. Kopii rodného listu dítěte
3. Kopii očkovacího průkazu
Další informace
-

-

do 30 dnů po ukončení vyhlášeného termínu zápisu dě do mateřské školy obdrží zákonný
zástupce mailem písemnou zprávu o přije či nepřije dítěte a přijímací řízení je ukončeno.
Zákonný zástupce, jehož dítě bylo přijato, obdrží zároveň další informace a formuláře
k vyplnění. Převze Rozhodnu o přije dítěte do MŠ s odevzdáním všech vyplněných
formulářů je zákonný zástupce povinen učinit co nejdříve, nejpozději do 10. 6. 2022.
případný nesouhlas s rozhodnu m ředitele lze uplatnit do 15 dnů ode dne rozhodnu .

V Jindřichově dne: 21. 3. 2022

Mgr. Iva Polášková
ředitelka školy

