Organizační pokyny týkající se zápisu do MŠ Boršov nad Vltavou,
odloučené pracoviště Vrábče
pro školní rok 2021/2022
Elektronický předzápis do MŠ je zveřejněn od 12.4.2021 do 2.5.2021
Příjem vyplněných žádostí do MŠ probíhá od 3.5. 2021 do 7.5.2021
Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb.,správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost
o přijetí k předškolnímu vzdělávání učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo
v elektronické podobě.
Přihlášku spolu s kopií RL dítěte, kopií OP, kopií očkovacího průkazu a
čestného prohlášení k očkování je možné doručit naší MŠ těmito způsoby:
1. do datové schránky školy (každá škola má svou datovou schránku),
2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat
prostý email!),
3. poštou,
4. osobní podání: do schránky MŠ umístěné na budově ŠJ (růžová
budova) u kanceláře vedoucí ŠJ- Slunečná ulice a to od 3.5.2021
nejpozději do 7.5.2021 !!!

Po zaevidování žádosti MŠ zašle na email uvedený v žádosti registrační číslo dítěte, pod kterým
bude jeho žádost evidována.
Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním
seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče.
Seznam bude zveřejněn dne 20.5.2021 na přístupném místě u vstupů do MŠ Boršov nad
Vltavou a na webových stránkách školy.
Podle § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, máte možnost se před vydáním
rozhodnutí k těmto podkladům vyjádřit. Můžete tak učinit v Mateřské škole Boršov nad
Vltavou – ředitelna v pondělí 17.5.2021 v době od 9.30 do 11.00 hodin (vždy po telefonické
domluvě s ředitelkou MŠ)
Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke
vzdělávání, za oznámená; viz §183 odst.2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění.
O přijetí vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu
vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole. Přijatým
dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, můžete ale požádat o jeho vydání.
Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání bude zasláno v písemné podobě.
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