Obec Kokory

Z ápis do mateřské školy
Vážení rodiče,
vzhledem k mimořádné situaci proběhne zápis do mateřské školy bez osobní přítomnosti dítěte.

Jak postupovat
1. Formulář žádosti
• lze získat na webu školy: zskokory.cz (úvodní stránka, zápis do MŠ),
• lze si o formulář napsat na email školky: mskokory@seznam.cz,
• lze si vyzvednout osobně ve školce(po předchozí domluvě 776 685 195)
K žádosti je nutné doložit tyto dokumenty:
• kopie rodného listu dítěte,
• kopie OP zákonného zástupce,
• kopie očkovacího průkazu dítěte.
2. Podání žádosti: v termínu od 4. – 16. května 2020
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 anebo v elektronické podobě.
Žádost o přijetí je tedy možné doručit následujícími
způsoby:
1) 
e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem
(nelze jen poslat prostý email!),
2) poštou, (ZŠ a MŠ Kokory 251, 751 05 Kokory)
3) osobní podání: v případě osobního podání žádosti
zákonným zástupcem dítěte je nezbytné organizovat
příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci
a pohybu osob v prostorách školky, proto si termín
dohodněte na tel. 776 685 195 (telefonujte
v pracovní dny od 9.00 do 12.00 hod.)
4) nebo podání přímo v MŠ Kokoryv úterý 5. května
v čase od 14.00 do 16.00 hod.
Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce,
je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě
zastupovat.
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Obec Kokory

Kritéria pro přijímání dětí
1. Děti, které dosáhnou 5-ti let do 31. 8. 2020.
2. Děti, které dosáhnout věku 3 a více let do 31. 8. 2020
– přednost mají děti rodičů s trvalým pobytem v Kokorách
3. Děti, které dosáhnout 3 a více let do 31.12. 2020
- přednost mají děti s trvalým pobytem v Kokorách
4. Dále děti podle věku
- přednost mají děti rodičů s trvalým pobytem v Kokorách
5. Děti, které podle § 50 zákona č.258/2000 Sb. se podrobily stanoveným pravidelným očkováním

Dítě by mělo zvládat:
- částečnou sebeobsluhu při oblékání a stravování
- přiměřenou komunikaci
- základní hygienické návyky
Pro účely zápisu do MŠ Vám budou k žádosti přidělena registrační čísla. Rozhodnutí o přijetí dítěte
k předškolnímu vzdělávání bude zveřejněno v seznamu pod přidělenými registračními čísly.
Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude zasláno v písemné podobě.
Poučení:
Podle ustanovení § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
máte možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.
Nahlédnout do podkladů pro rozhodnutí můžete v ředitelně Základní školy a Mateřské školy
Kokory ve lhůtě do 5ti pracovních dnů ode dne doručení přihlášky dítěte k zápisu do mateřské
školy, kdy bude zahájeno správní řízení.
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