Mateřská škola, Chrastava,
Revoluční 488 - příspěvková organizace
telefon 485143028, e-mail: mschrastava@volny.cz

Pokyny pro rodiče
1. Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2022/2023
proběhne od 9. do 13. května.
2. Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání, potvrzení o očkování a
zápisový lístek si rodiče mohou vyzvednout na všech pracovištích MŠ
Chrastava nebo stáhnout z webových stránek MŠ Chrastava. Zde jsou
veškeré informace týkající se zápisu k předškolnímu vzdělávání.
3. Žádost mohou rodiče doručit:
do datové schránky školy
e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce
poštou (rozhodující je datum podání na poštu) osobním
podáním do schránky MŠ Revoluční 488
Povinnou součástí žádosti je příloha č. 1 - potvrzení o očkování dítěte
a kopie rodného listu. Pro volbu pracoviště MŠ je nutné též vyplnit
zápisový lístek a předat ho společně se žádostí.
Po podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání bude přiděleno
Registrační číslo a toto číslo bude sděleno zákonnému zástupci dítěte.
To je nutné uchovat po celou dobu přijímacího řízení pro
komunikaci mezi MŠ a zákonnfm zástupcem dítěte.

4. Zákonný zástupce dítěte může nahlédnout do spisu nebo doplnit spis 19.
května 2022 od 9. do 11.30 hodin na ředitelství MŠ v Revoluční 488.
5. Jednotlivé žádosti budou posouzeny dle stanovených kritérií.
6. O přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitelka jako orgán
státní správy ve správním řízení do 30. dnů od podání žádosti.
7. O přijetí či nepřijetí bude vydáno písemné rozhodnutí, které bude součástí
spisu, rozhodnutí o nepřijetí budou zasílána poštou.
8. Seznam přijatých dětí dle pořadových čísel bude vyvěšen na všech
pracovištích a webu mateřské školy neprodleně, nejdéle od 13. 6. 2022
po dobu 15 dnů.
9. Proti rozhodnutí se může účastník řízení odvolat do 15 dnů od vyvěšení
seznamu prostřednictvím ředitelky ke krajskému úřadu.
10. Veškeré dotazy a další informace na tel. č. 485143028, e-mailová adresa
mschrastava@volny.cz
11. Rodiče přijatého dítěte si stáhnou z webových stránek Evidenční list dítěte
a ten přinesou řádně vyplněný a potvrzený lékařem na pracoviště,
kam bylo dítě umístěno, nejdéle do 31. srpna 2022.

