
OPRAVENÁ příloha k žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 

na školní rok 2020/2021 ze dne 15.4.2020 
 

Vysvětlivky k žádosti a ke kritériím: 

• Dnem zápisu se rozumí datum 2. až 16.5.2020 distančně.  

• Od tohoto data se počítají lhůty podle správního řádu. 

 

Platby v současné době:  

Školné: pro období od 1.9.2019 do 31.8.2020 činí částka 755,- Kč měsíčně.  

 Pro další období nebyla ještě výše úplaty stanovena.  

Stravné:  třídy v ul.Na Zvoničce: na dítě 3-6 let 35,- Kč na den, na dítě 6-7 let 36,- Kč na den.  

            5.tř. na OP Ned.n.: na dítě 3-6 let 34,- Kč na den, na dítě 6-7 let 38,-Kč na den. 

 

Další informace: Provozní doba mateřské školy je  6:45 –  17:00 hodin.  

Provozní doba v  5.třídě OP N.n. je 7:30 –  16:15 hodin.  

Prosíme, abyste se seznámili se školním řádem. Je zveřejněn na webu naší školy.  

Přihlášku můžete obdržet vytištěnou ode dne 21.4. ze samoobslužných desek umístěných na 

vstupní bráně mateřské školy. Den otevřených dveří se z důvodů pandemie ruší. Jinak 

je možno si přihlášku vytisknout ideálně oboustranně z webu naší školy (5 stran). 

Zákonným zástupcům, kteří požádali o zápis do dne 15.4. 2020 písemně do mailu 

msnazvonicce@volny.cz, bude přihláška zaslána mailem. 

• V dnech zápisu je třeba doručit přihlášku buďto 1) datovou schránkou ID DS  

9v7mcse. Nebo 2) e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen 

poslat prostý e-mail). Nebo 3) doporučenou poštou. Nebo 4) osobně v samostatné 

obálce vhozením do schránky u horního vstupu do mateřské školy. Všichni 

budou dbát, aby před vchodem nedocházelo k vyšší koncentraci žadatelů 

navzájem, aby se nepotkali nablízko.  

• Převzetí přihlášky Vám oznámíme do tří dnů telefonicky nebo e-mailem a 

současně Vám sdělíme registrační (jednací) číslo. Tím bude mít každý zákonný 

zástupce potvrzeno, že přihláška byla přijata a dítě zařazeno do seznamu 

žadatelů o přijetí. 

• Písemné potvrzení lékaře bude nahrazovat čestné prohlášení zákonného 

zástupce, proto nyní jej není třeba dokládat; k doložení budete vyzváni po přijetí 

dítěte do mateřské školy.  

• Dle § 36, odst. 3 správního řádu musí být zákonným zástupcům před vydáním 

rozhodnutí dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Této možnosti bude 

možno využít 21.5.2020 v čase 13 – 15 hodin nebo po předchozí telefonické dohodě i 

jindy. Každopádně návštěvu si předem rezervujte na telefonním čísle 244 461 255.   

Po uplynutí tohoto termínu bude ve věci vydáno rozhodnutí.  

• Výsledky zápisu budou oznámeny 5.6.2020 na webových stránkách a vyvěšením na 

nástěnce u horního vstupu do mateřské školy pod přiděleným registračním číslem 

dítěte. Jakým způsobem budou vydávána rodičům rozhodnutí o přijetí či nepřijetí 

bude ještě vzhledem k současné situaci oznámeno na webu školy. 

• Schůzka pro rodiče nově přijatých dětí se konat nebude. Všichni rodiče budou mít 

informace sepsané na webových stránkách školy a případně budou mít možnost se  na 

cokoliv zeptat e-mailem nebo telefonicky. 
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