ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
pro školní rok 2021 – 2022
Dne 3. 5. až 14. 5. 2021
proběhne zápis do Dvouleté katolické SŠ a MŠ, Legerova 28, Kolín.

1. Žádost o přijetí dítěte do MŠ lze včetně příloh:


vyzvednout osobně v mateřské škole ve dnech:
28.4. - 30. 4. 2021 v době od 8:30 do 13:00 hodin.



nebo stáhnout na webových stránkách: www.dks-kolin.cz

2. Vyplněnou žádost včetně příloh je nutno odevzdat:


osobně: ve dnech 3. 5. - 14. 5. 2021 v době od 8:30h do 13:00h do budovy školy,
kde obdržíte nazpět potvrzenou kopii přihlášky.



nebo poštou: doporučeně poštou na adresu školy s datem odeslání nejpozději
dne 12. 5. 2021.
adresa školy:
Dvouletá katolická střední škola a mateřská škola,
Legerova 28, 280 00 Kolín)

Při osobním vyzvedávání a odevzdávání přihlášek prosíme o dodržování všech hygienických opatření.

3. Při podávání žádosti je nutno doložení těchto dokladů:








Občanský průkaz, popřípadě pas* (kopie)
Kopie rodného listu dítěte
Vyplněná Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
Čestné prohlášení rodičů,o řádném očkování dítěte ( kopie očkovacího průkazu
dítěte)
Kopie křestního listu (pokud je dítě pokřtěno)
Vztah rodiny ke křesťanství
Potvrzení duchovního správce (pokud je dítě z praktikující křesťanské rodiny)

4. Podáním žádosti je zahájeno správní řízení.
5. Při zápise v MŠ zákonní zástupci obdrží registrační číslo, pod kterým bude oznámeno
přijetí Vašeho dítěte a informaci o možnosti nahlédnutí do spisů.
6. Na stránkách školy jsou uveřejněna Kritéria pro přijetí do MŠ, která budou použita,
pokud zájem o místa v MŠ překročí kapacitu mateřské školy.

7. Rozhodnutí o přijetí bude vyvěšeno dne 19. 5. 2021 na úřední desce školy ( u vchodu
do DKSŠ a MŠ). Rozhodnutí bude označeno registračním číslem, které zákonní
zástupci dětí obdrží při zápisu do MŠ. Rozhodnutí bude zveřejněno po dobu 15 dní.
8. Dne 19. 5. 2021 bude rozhodnutí uveřejněno na webových stránkách školy.
9. Rozhodnutí o přijetí nebude doručováno v písemné podobě, bude možné si
jej vyzvednout v MŠ.
10. Rozhodnutí o nepřijetí bude předáno osobně případně doručeno poštou do vlastních
rukou v zákonem stanovené lhůtě, tj. do 30 dnů.

Pro děti, které k 31. 8. 2021 dosáhly 5 a více let, je předškolní vzdělávání POVINNÉ.
Do mateřské školy se přijímají děti fyzicky a psychicky způsobilé, připravené na vstup do
mateřské školy, samostatné v sebeobsluze a základních hygienických návycích. Děti mohou
být do mateřské školy v souladu s § 34 odst.3 školského zákona, na základě uvážení ředitelky
a třídních učitelek, přijaty ke zkušebnímu pobytu, jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce.
Škola poskytuje vzdělávání také dětem se speciálními vzdělávacími potřebami, dle Zákona
č.561/2014Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon) a dle Vyhlášky č. 147/2011 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se
speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných.

Se srdečným pozdravem,
Mgr.Libuše Kubíčková,ředitelka školy

*cizinci mimo EU s právem pobytu na území ČR předloží doklad o povolení

