Zápis dětí do MŠ Bravantice pro školní rok 2021/2022
v souladu s § 34 zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon) a v souladu s možnými mimořádnými opatřeními dle MŠMT, stanovuji místo, termín a dobu podání
žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání v MŠ Bravantice takto:
3. – 7. 5. 2021
Údaje a doklady stanovené pro přijetí dítěte do mateřské školy:
- Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
- Rodný list dítěte
- Průkaz totožnosti zákonného zástupce, popř. doklad o zmocnění zastupovat dítě v přijímacím řízení
- Doporučení školského poradenského zařízení (v případě dítěte se zdravotním postižením)
-

Doklad o očkování dle § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví nebo doklad, že dítě je
proti nákaze imunní nebo, že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (nemusí být u dětí s
povinnou předškolní docházkou).

Podání žádosti
Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí
k předškolnímu vzdělávání učinit písemně nebo ústně do protokolu a nebo v elektronické podobě. Přihlášku je tedy
možné doručit následujícími způsoby:
1.
2.
3.
4.

do datové schránky školy: j9ambv4
e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem: m.skolka@zsbravantice.cz
doporučeně poštou: MŠ Bravantice 162, Bravantice 742 82
osobní podání (pouze 6. 5. 2021 v době od 12.00 do 16.00 hod.): v případě osobního podání žádosti
zákonným zástupcem dítěte bude organizován příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a k
vyššímu pohybu osob v prostorách školy.

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného
elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše
uvedených způsobů.

Bodové hodnocení

Kritéria pro přijetí
1.

2.

Věk dítěte ke dni 31. 8. 2021

Trvalý pobyt dítěte

Dovršení 5 ti let věku
Děti s odkladem PŠD

Povinné přijetí dětí bez
ohledu na bodové
hodnocení dle §34a ŠZ,
trvalý pobyt v
Bravanticích

Dovršení 4 let věku k 31.8.

4 body

Dovršení 3 let věku k 31.8.

3 body

Obec Bravantice

5 bodů

Zařazení dětí je plně v kompetenci ředitelky Základní školy a Mateřské školy Bravantice a je ovlivněno počtem
volných míst v MŠ.
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