Základní škola a mateřská škola Hnízdo v Úněticích,
příspěvková organizace | IČO: 75034573
Školní 2/1 | 252 62 Únětice
telefon: 774 041 401 | číslo účtu: 181826927 / 0300
e-mail: hnizdo@skolaunetice.cz | www.skolaunetice.cz

Ředitelka Základní školy a mateřské školy Hnízdo
v Úněticích, příspěvkové organizace, vyhlašuje zápis
k předškolnímu vzdělávání
Čj: 12/2021

V Úněticích dne 9.4.2021

Zápis k předškolnímu vzdělávání se řídí § 34 a další zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon)
v aktuálním znění.
Do mateřské školy jsou přijímány děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však od 2 let.
Počet přijímaných dětí je stanoven na 17. V případě uvolnění dalších míst se počet navýší do celkové
kapacity mateřské školy, která je 42 dětí.
Zápis se koná ve dnech 3. až 14. 5. 2021. Vzhledem k stanovené dostatečně dlouhé lhůtě
konání zápisu, nebude vypsán náhradní termín. Zápis bude uskutečněn bez osobní přítomnosti.
Uskuteční se pouze formální část, tj. předání přihlášky a potřebných dokumentů. Rodný list
dítěte bude doložen pouze v prosté kopii; potvrzení o očkování (mimo děti, jež mají předškolní
vzdělávání povinné) musí být od lékaře a v originále. Bez řádného očkování nemůže být dítě do MŠ
přijato.
Přihlášku lze vygenerovat z aplikace Škola online ZDE.
Upřednostňují se následující formy podání:
1. vložením do poštovní schránky školy,
2. prostřednictvím datové schránky (datová schránka: 254k26u),
3. prostřednictvím emailu s elektronickým podpisem,
4. prostřednictvím pošty obyčejným psaním (nikoliv doporučeným psaním).
Pokud nebude možné využít výše uvedené formy, může zákonný zástupce přinést přihlášku
osobně v době 14-15 h dne 13. května 2021 za zvýšených hygienických opatřeních.
Kritéria, podle kterých bude stanoveno pořadí přijímaných dětí:
1.

děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné a mají trvalý pobyt v obci Únětice,

2.
děti, které jsou narozené dříve než 1. 9. 2018 a mají trvalý pobyt v obci Únětice, v pořadí od
nejstaršího přihlášeného,
3.

děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné a nemají trvalý pobyt v obci Únětice,

4.

ostatní děti, v pořadí od nejstaršího přihlášeného.

Děti budou přijímány postupně podle jednotlivých kritérií. Nejdříve se přijímají dle 1., poté dle
2. a 3. a následně dle 4. kritéria.
Pro naplnění daného kritéria jsou rozhodné informace uvedené do žádosti o přijetí v den zápisu.
V případě, že se na stejné pozici v rámci jednoho kritéria umístí více dětí (shodné datum narození),
bude provedeno losování. Losování provede ředitelka školy za přítomnosti pedagogického pracovníka
působícího v mateřské škole. Losovat se budou čísla, která byla přidělena při zápisu.
Výsledky zápisu budou zveřejněny ve 23. týdnu na webových stránkách a úřední desce školy.
Zápis do lesní mateřské školy, kterou plánujeme otevřít od září 2021, bude probíhat v červnu 2021.
_________________________
Mgr. Bc. Martina Hovorková

