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Pokyny k zápisům do MŠ pro školní rok 2021/2022
1. Přednostně se budou přijímat děti s trvalým bydlištěm ve spádovém obvodě,
s povinností předškolního vzdělávání, které dosáhnou 5 roku věku (a to od počátku
školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne 5 roku věku) a děti, které
k datu 31. 08. v daném roce dovršily věk čtyř a tří let.
2. Zápisy k předškolnímu vzdělávání se budou organizovat bez osobní přítomnosti dětí a
zákonných zástupců.
3. Příjem žádostí do mateřské školy bude probíhat od 2.5.2021 – 16.5.2021. Přihlášky si
můžete stáhnout na webových stránkách mateřských škol nebo si je vyzvednout
v úředních hodinách na Městském úřadě Veselí nad Lužnicí u paní Mylerové na
sociálním odboru. Otevírání obálek proběhne 17.05. Od 17.05.2020 bude probíhat
správní řízení. (Od data 17.05.2021 ve správním řízení již nebudou případné pozdní
žádosti posuzovány). 1.6. budou zveřejněny výsledky správního řízení na webových
stránkách mateřských škol a vývěsních tabulích MŠ
4. Žádost lze doručit:
➢ datovou schránkou
➢ e-mailem s uznávaných elektronickým podpisem (nelze poslat prostý email)
➢ poštou nebo do poštovní schránky MŠ
➢ osobní podání (pouze ve výjimečném případě a po telefonické domluvě
s příslušnou ředitelkou MŠ, která zajistí nezbytnou organizaci v souvislosti
mimořádné situace s koronavirem a onemocněním COVID – 19)
5. Dokumenty k zápisům do MŠ:
➢ Přihláška k přijetí k PV, včetně potvrzení od lékaře
➢ Oznámení o přidělení registračního čísla
➢ Výzva k seznámení se s podklady před vydáním rozhodnutí
➢ Oznámení o termínu zveřejnění výsledků přijímacího řízení
➢ Souhlas se zpracováním osobních údajů
➢ Kopie rodného listu dítěte
Kontakty MŠ:
Mateřská škola Blatské sídliště 570
391 81 Veselí nad Lužnicí
Bc. Romana Píchová, ředitelka
tel: 381 581 001, tel: 739 071 965
email školy: ms-blatske@volny.cz
ID datové schránky: fg5x9v

