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Informace o zápisu do mateřské školy Tychonova 8 pro škol. r. 2021/22
Právní úprava předškolního vzdělávání je stanovena zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.
Pokyny pro rodiče
1.

Rodič/zákonný zástupce dítěte si opatří formuláře k přijímání dětí stažením na webu příslušné mateřské školy www.zsns2.cz. Od 16. 3. 2021 jsou k dispozici ke stažení také na portálu www.jakdoskolky.cz, případně v listinné podobě na ÚMČ
Praha 6.

2.

Vyplněné a podepsané dokumenty podávejte přednostně osobně v ZŠ náměstí Svobody 2 dne 4. 5. 2021 od 9.00 do 17.00.
Pokud se ze závažných důvodů nemůžete dostavit osobně, podávejte dokumenty bezkontaktní formou, tj. soukromou
datovou schránkou, e-mailem s elektronickým podpisem nebo poštou (v tomto případě prosíme předem zavolejte
R. Vlasákové na níže uvedené tel. číslo). Děkujeme za pochopení, rádi vám pomůžeme při eventuálních nejasnostech
(renata.vlasakova@zs-ns2.cz, 602 257 136). V případě bezkontaktních podání žádostí není potřeba si rezervovat čas
v rezervačním systému. Žádosti lze v tomto případě zasílat hned, tj. od spuštění systému 16. 3. 2021.

3.

Při osobním podání je potřeba se objednat v rezervačním systému na webu www.jakdoskolky.cz.

4.

Správní řízení bude zahájeno 4. 5. 2021, tedy ve stanovený den zápisu. To se týká i žádostí přijatých bezkontaktně před tímto
datem.

5.

Rodiče/zákonní zástupci dítěte obdrží potvrzení o účasti na zápisu s registračním číslem a zápisový lístek.

6.

Dne 6. 5. 2021 od 10.30 do 11.30 mají rodiče/zákonní zástupci možnost nahlédnout do spisu vlastního dítěte, a to v budově
ZŠ na náměstí Svobody 2.

7.

Seznam přijatých dětí bude zveřejněn pod registračními čísly dne 6. 5. 2021 od 12.00 na webových stránkách školy a od
12.30 na vývěsce školky v Tychonově ulici. Dne 21. 5. 2021 bude seznam sejmut.

8.

Rodiče/zákonní zástupci přijatých dětí, kteří budou chtít opravdu do naší školky nastoupit, odevzdají zápisový lístek takto:
a) do 10. 5. 2021 jej zašlou soukromou datovou schránkou nebo e-mailem
b) odevzdají jej osobně dne 11. 5. 2021 v době od 13.00 do 17.00 hod. v budově ZŠ náměstí Svobody 2.

9.

V případě, že rodiče/zákonní zástupci přijatých dětí žádali o přijetí i do jiné mateřské školy, vyplní ve vybrané školce po
předání zápisového lístku:
a) zpětvzetí přihlášky do všech ostatních mateřských škol, kam podali žádost
b) evidenční list dítěte.
Dokumenty k vyplnění zašleme e-mailem nebo je rodiče vyplní osobně na místě.

10. Pokud zápisový lístek nebude odevzdán do MŠ v daném termínu (např. proto, že žadatel je přijat do jiné MŠ, ztrácí o přijetí
zájem apod.), bude takto uvolněné místo postoupeno dalšímu zájemci v pořadí dle kritérií.
11. Od 10. 5. 2021 lze sledovat průběžné pořadí dosud neumístěných dětí na webu www.jakdoskolky.cz, aktualizace bude
prováděna 1x týdně do 31. 7. 2021.

Preferujeme osobní podání žádosti v budově ZŠ náměstí Svobody 2
dne 4. 5. 2021 od 9.00 do 17.00.
V Praze 15. března 2021
Renáta Vlasáková
zástupkyně ředitelky školy pro předškolní vzdělávání

Mgr. Michaela Rybářová
ředitelka školy

