Mateřská škola Ořechov, příspěvková organizace
594 52 Ořechov 56

Zápis dětí do mateřské školy pro školní rok 2022/2023
Po dohodě se zřizovatelem ředitelka mateřské školy stanovuje místo, termín a
dobu pro podání žádosti o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání od školního
roku 2022/2023 takto:
Místo pro podání žádosti
Zápis bude probíhat v budově mateřské školy na adrese Ořechov 56, 594 52
Ořechov.
Termín a doba pro podání žádosti
Zákonný zástupce se dostaví s dítětem k zápisu do mateřské školy v pondělí 9.
května 2022 v době od 9.30 hodin do 16.00 hodin. Předem si dohodne čas, na
který se dostaví do MŠ – lze sjednat telefonicky i osobně.
Počínaje dnem 19. 4. 2022 v době od 6.45 do 15.15 hodin si zákonní zástupci
vyzvednou tiskopisy pro přijetí dítěte – žádost o přijetí k předškolnímu
vzdělávání, potvrzení o očkování dítěte, prohlášení zákonných zástupců,
přihláška ke školnímu stravování.

Mateřská škola Ořechov, příspěvková organizace
594 52 Ořechov 56

Podmínky pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání
1. Mateřské školy se organizují pro děti zpravidla od tří do šesti let, nejdříve
však pro děti od dvou let (tj. děti narozené do 31. 8. 2020, včetně).
2. U dětí mladších 5 let škola vyžaduje v souladu s § 50 zákona č. 258/2000 Sb.,
o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, doklad o tom, že se dítě podrobilo stanoveným
pravidelným očkováním, nebo o tom, že je proti nákaze imunní nebo se
nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Pokud je pro předškolní dítě
vzdělání povinné, škola doklad o očkování nepožaduje.
3. O přijetí dítěte uvedeného v § 16odst. 9 rozhodne ředitelka mateřské školy
na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě
také registrujícího lékaře (§ 34odst. 6 školského zákona).
4. Organizace zápisu:
Při podávání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání předloží zákonný
zástupce rodný list dítěte, občanský průkaz.
Každému žadateli bude přidělené registrační číslo, na základě kterého budou
zveřejněny výsledky zápisu.
Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání bude v souladu s ustanovením §
183 odst. 2 školského zákona oznámeno zveřejněním na veřejně přístupném
místě v mateřské škole, na webových stránkách mateřské školy
(www.msorechov-ronov.cz) a na webových stránkách obce (www.orechovronov.cz).
Datum zveřejnění: pátek 20. 5. 2022.
Rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání obdrží zákonný zástupce
nejpozději do 30 dnů od data podání písemně.
Kontaktní údaje
Kontaktní osoba: Anna Rösslerová, telefonní číslo: 734 622 048, e-mail:
skolka@orechov-ronov.cz , web: www.msorechov-ronov.cz , www.orechovronov.cz

V Ořechově dne 8.4.2022

Anna Rösslerová, ředitelka školy

Mateřská škola Ořechov, příspěvková organizace
594 52 Ořechov 56

Zápis dětí do mateřské školy pro školní rok
2022/2023
Ředitelka Mateřské školy Ořechov, příspěvková organizace vyhlašuje v souladu
s ustanovením § 34 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění
místo a dobu konání zápisu do MŠ Ořechov pro školní rok 2022/2023.
Zápis se koná dne: 9. května 2022 od 9.30 do 16.00 hod v ředitelně mateřské
školy.
Harmonogram zápisu:
Zveřejnění kritérií pro
přijímání dětí pro školní
rok 2022/23

28. 4. 2022

na nástěnkách v MŠ
na webových stránkách
mateřské školy
na webových stránkách
obce Ořechov

Vyzvednutí formulářů
potřebných k zápisu

Počínaje dnem 19. 4. 2022
od 6.45 do 15.15 hod

ve třídě mateřské školy

Zápis dětí do MŠ

9. 5. 2022 od 9.30 do 16.00 K zápisu se dostaví zákonný
hod v ředitelně školy
zástupce spolu s dítětem
po předem sjednaném
čase.
S sebou přineste:
vyplněné formuláře, rodný
list dítěte a průkaz
totožnosti. Žádostem o
přijetí bude přiděleno
registrační číslo.

Pro děti, které do 31. 8. 2022 dosáhnou věku pěti let, je předškolní vzdělávání
povinné (nevztahuje se na děti s hlubokým mentálním postižením).
Místo, doba a termín zápisu bylo stanoveno v dohodě se zřizovatelem dne: 31.
3. 2022.
V Ořechově dne 8.4.2022

Rösslerová Anna, ředitelka školy

