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Zápis k předškolnímu vzdělávání do MŠ Slavkov proběhne 12. 5. 2021.
ŽÁDOST o přijetí dítěte do MŠ je zveřejněna na webových stránkách nebo si ji mohou
zákonní zástupci vyzvednout přímo v mateřské škole v měsíci dubnu.
Žádost mohou zákonní zástupci doručit následujícími způsoby:
 do datové schránky školy 7bnhurz
 e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce
msslavkov@msslavkov.cz
 poštou na adresu školy:
Mateřská škola Slavkov, okres Uherské Hradiště
Slavkov114, 687 64
 osobním podáním ve škole po předchozí telefonické domluvě
K žádosti je nutno přiložit:
 Kopii rodného listu dítěte
 Doložení řádného očkování dítěte (podle §50 zákona o ochraně
veřejného zdraví) nebo doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se
nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci.
Povinnost předškolního vzdělávání mají děti, které dosáhnou do 31. 8. 2021 pěti let. (Od
1. 9. 2017 je zavedena povinnost předškolního vzdělávání – povinný poslední rok před
nástupem do základní školy.)
Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit
individuální vzdělávání dle §34b školského zákona. I tak má povinnost přihlásit dítě
k předškolnímu vzdělávání. Oznámení o individuálním vzdělávání dítěte předá zákonný
zástupce řediteli školy zároveň s žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání nebo
nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, tedy do 31. 5. 2021.
Kritéria pro přijímání dětí a postup při jejich vyhodnocování jsou zveřejněny na webových
stránkách MŠ: http://www.msslavkov.cz/
Do přijímacího řízení budou zařazeny žádosti dětí, které dovršily minimálně 2 roky do
31.8.2021.
Při zápisu dostane každý žadatel – dítě kód, který bude zaslán na uvedenou e-mailovou
adresu. Ve správním řízení pak bude do 30-ti dnů rozhodnuto o žádostech. Rozhodnutí
s kódy bude vyvěšeno na dveřích mateřské školy a na webových stránkách. Rozhodnutí o
nepřijetí dítěte se oznamuje písemně a lze se odvolat do 15-ti dnů. Odvolání se podává
prostřednictvím ředitelky ke Krajskému úřadu ve Zlíně.

