Informace o průběhu přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021
(opatření k ochraně obyvatelstva v souvislosti s onemocněním COVID -19)

I. Žádost k předškolnímu vzdělávání
Žádosti k předškolnímu vzdělávání budou zákonným zástupcům předány na základě
předchozí telefonické nebo e-mailové domluvy:
a) odesláním na emailovou adresu zákonného zástupce
b) osobním převzetím dne 4. května v kanceláři školy od 8:00 do 10:00 hod
II. Oznámení výsledků přijímacího řízení
Výsledkem rozhodování ve věci přijímání dítěte k předškolnímu vzdělávání do Mateřské
školy Pohádka, Sezemice je rozhodnutí o přijetí či nepřijetí (v písemné podobě) uchazečů ke
vzdělání.
a) Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí bude oznámeno dle § 183 odst. 2 školského zákona
č. 561/2004 Sb., v platném znění zveřejněním seznamu na veřejně přístupném místě
mateřské školy (vývěsná tabule u hlavní budovy Jiráskova 596, Sezemice) a na
webových stránkách mateřské školy po dobu 15. dnů od vyvěšení.
b) Seznam bude zahrnovat děti přijaté, pod čarou děti nepřijaté, nebude jmenný, děti zde
budou seřazeny podle registračního čísla přiděleného v průběhu zápisových dnů.
c) Vyvěšením seznamu dne 29. 5. 2020 od 12.00 hodin se považuje rozhodnutí, kterým
se vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání, za oznámené.
d) Písemné vyrozumění o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude součástí spisu
dítěte uloženo v mateřské škole a nebude doručováno. Zákonný zástupce může o jeho
vydání požádat, případně mu bude předáno na INFORMAČNÍ SCHŮZCE pro rodiče
přijatých dětí.
e) Rozhodnutí o nepřijetí dítěte bude zákonnému zástupci doručeno v písemném
vyhotovení do vlastních rukou.
f) Předpokládaný termín informační schůzky je stanoven na 24. 6. 2020 v 16.30 hod
na hlavní budově MŠ (Jiráskova 596), na které je nutné předat, v případě přijetí
dítěte, vyplněné tiskopisy doručené po předání žádosti k předškolnímu vzdělávání.
g) Případné změny výše uvedených termínů budou uveřejněny na webových stránkách
www.mssezemice.cz.
V Sezemicích dne 9. 4. 2020

Bc. Veronika Machatá, ředitelka školy

