Mateřská škola Blansko, Údolní 8, příspěvková organizace
Údolní 8, 678 01 Blansko

ms_udolni@blansko.cz

516 414 703

Informace k podávání žádostí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole,
jejíž činnost vykonává
Mateřská škola Blansko, Údolní 8, příspěvková organizace,
od školního roku 2021/2022
Mateřská škola Blansko, Údolní 8, příspěvková organizace svou ředitelkou zveřejňuje
následující informace související s podáváním žádostí k předškolnímu vzdělávání
v mateřské škole od 1. 9. 2021 (od školního roku 2021/2022):
V souvislosti s protiepidemickými opatřeními, která tento školní rok v mateřských školách
provázejí, proběhne zápis k předškolnímu vzdělávání výhradně bezkontaktní formou.
1. místo a doba podání žádosti
2. údaje nutné pro podání žádosti
3. podmínky přijetí a kritéria pro přijímání uchazečů
4. počet dětí, které je možné přijmout
5. podání žádosti a navazující činnosti
6. zveřejnění výsledků zápisu
7. stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání ve školním roce 2021/2022

1. Místo a doba podání žádosti
Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné v rámci
bezkontaktní formy podat žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání písemně nebo
v elektronické podobě.
Akceptovatelné formy doručení:
1. elektronicky do datové schránky školy: ID datové schránky: yzdknii
2. elektronicky e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem: adresa: ms_udolni @blansko.cz
(nelze poslat pouze e-mailem, byť by tento obsahoval oskenovanou kopii tištěné přihlášky vč.
oskenovaného podpisu)
3. v listinné podobě poštou: na adresu MŠ Blansko, Údolní 8, příspěvková organizace,
Údolní 8, 678 01 Blansko
(rozhodující je datum podání na poštu)
4. v listinné podobě fyzickým doručením do poštovní schránky školy: na výše uvedenou adresu
Doba podání žádosti:

od 3. května 2021 od 6:00 hodin do 14. května 2021 do 24:00 hodin
2. Údaje nutné pro podání žádosti
1. řádně vyplněná žádost (přihláška) – zastupuje-li dítě jiná osoba než zákonný zástupce, je
zároveň podstatné, aby tato osoba doložila své oprávnění dítě zastupovat

2. vyplněná povinná příloha k žádosti – potvrzení praktického dětského lékaře o tom, že se dítě
podrobilo všem stanoveným pravidelným očkováním, popř. potvrzení o tom, že je dítě proti
nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci
3. kopie rodného listu u dítěte, které má adresu trvalého bydliště mimo spádový obvod mateřské
školy a mimo území města Blansko

3. Podmínky přijetí a kritéria pro přijímání uchazečů
3. 1 Podmínka přijetí
Pouze uchazeči, kteří od 1. 9. 2021 neplní povinnost předškolního vzdělávání (tj. děti, které před,
ke dni 31. 8. 2021 nedovršily pátý rok věku), musí doložit k žádosti také povinnou přílohu k žádosti
s potvrzením praktického dětského lékaře o tom, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným
očkováním podle zákona o ochraně veřejného zdraví, popř. o tom, že je dítě proti nákaze imunní
nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci.
Uchazeči, kteří od 1. 9. 2021 plní povinnost předškolního vzdělávání (tj. děti, které ke dni 31. 8.
2021 dovršily pátý rok věku) výše uvedenou povinnou přílohu k žádosti nepředkládají.
3. 2 Kritéria přijetí
Kritéria pro přijímání uchazečů upravuje samostatná vnitřní směrnice.
Školský obvod mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Blansko, Údolní 8,
příspěvková organizace tvoří:
ulice 9. května, Čapkova, Edvarda Beneše, Gellhornova, Hálkova, Husova, Jasanová, Na Pískách,
Nad Čertovkou, Nádraží, Nádražní, Na Vyhlídce, Nerudova, Pod Javory, Suchá, Sušilova, Údolní, části
města Klepačov, Lažánky, Skalní Mlýn.

4. Počet dětí, které je možné přijmout
Předpokládaný počet dětí, které je možné přijmout: 26 dětí

5. Podání žádosti a navazující činnosti
Tiskopis žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání a tiskopis povinné přílohy k žádosti
(potvrzení lékaře o očkování) je zveřejněn a ke stažení na webových stránkách mateřské školy.
V týdnu od 17. května 2021 bude zákonný zástupce uchazeče (dítěte) informován na e-mailovou
adresu, kterou uvedl v žádosti, o přiděleném registračním čísle podané žádosti – identifikátor
uchazeče (dítěte).

6. Zveřejnění výsledků zápisu
Seznam přijatých dětí (pod registračními čísly) bude zveřejněn v pátek dne 28. května 2021
v 8:00 hodin na webových stránkách školy a v budově mateřské školy na vchodových dveřích.

7. Stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání ve školním roce 2021/2022
V souladu se zákonem 561/2004 Sb. a novelou vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání
se stanovuje měsíční výše úplaty: 600,- Kč.
V Blansku dne 1. dubna 2021

Mgr. Miloslava Charvátová, ředitelka MŠ

