Ředitelka Mateřské školy Jirkov, příspěvková organizace ve spolupráci s Městem Jirkov

VYHLAŠUJE

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÝCH ŠKOL
V JIRKOVĚ
PRO ŠK. ROK 2021/2022
Ve dnech 3. – 14. 5. 2021 bezkontaktní formou doručením na adresu vybrané MŠ
Ve dnech 11. a 12. 5. 2021 od 8:00 do 11:00 hod a od 12:00 do 15:00 hodin
možnost osobního vyzvednutí a předání žádostí ve vybrané MŠ
MŠ Na Borku 1644

- 2 speciální třídy pro děti s vadami řeči

MŠ Nerudova 1038

- 1 speciální třída pro děti s vadami řeči

MŠ J. K. Tyla 1121
MŠ Studentská 1318
MŠ Smetanovy sady 1558
MŠ Školní 1726
MŠ Červený Hrádek, Školní 11
MŠ Otvice, Obecní 17
MŠ Vrskmaň 63
V jednotlivých mateřských školách budou zapisovány děti, které dovršily do 31. 8. 2021 věk tří let.
Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání, jestliže ke
dni 31. 8. 2021 dosáhne 5 let věku.
K zápisu se mohou dostavit i děti mladší 3let narozené do 31. 12. 2018, děti narozené po 1. 1. 2019 budou
zapsány a přijaty pouze v případě volné kapacity jednotlivých mateřských škol.
K zápisu je nutné doložit rodný list dítěte a průkaz totožnosti zákonného zástupce dítěte, v případě
bezkontaktního podání žádosti se přikládají kopie rodného listu dítěte.

Postup při podávání žádostí:
Na základě nařízení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti s
mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s onemocněním
COVID-19 budou zápisy do mateřské školy probíhat bez přítomnosti dětí a zákonných
zástupců.

Žádosti budou přijímány v období od 3. 5. 2021 do 14. 5 2021
Po celou dobu od 3. 5. do 14. 5. 2021 lze žádosti podávat elektronicky následujícím způsobem:
• do datové schránky školy khxkseh
• e-mailem s elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!) na adresu vybraného pracoviště:
masinka@msjirkov.cz
klubicko@msjirkov.cz
ctyrka@msjirkov.cz
ctyrlistek@msjirkov.cz
kastanek@msjirkov.cz
pohadka@msjirkov.cz
hradek@msjirkov.cz
uberusek@msjirkov.cz
postacek@msjirkov.cz
• poštou na adresu:
Mateřská škola Jirkov, přísp. org.
Smetanovy sady 1558
431 11 Jirkov
Nebo přímo na adresu jednotlivých pracovišť (viz kontakty na webových stránkách)
Obálku označit „ZÁPIS“
• osobní vyzvednutí žádosti přímo ve vybrané mateřské škole ve vyhrazeném termínu
V krajním případě si lze ve vybrané MŠ osobně vyzvednout tiskopisy a podat Žádost ve dnech 11. 5. a 12. 5.
2021 v době od 8:00 do 12:00h
Pokud by byla podaná Žádost neúplná (např. bez elektronického podpisu, neúplné údaje apod.), bude
zákonný zástupce vyzván k doplnění v zákonné lhůtě do 5 dnů.
K zápisu je nutné doložit:
1. kopii rodného listu dítěte
2. vyplněnou žádost o přijetí dítěte,
3. lékařský posudek
4. vyplnit vybrané školky v pořadí, ve kterém jsou preferovány
5. V případě přihlášení do logopedických tříd zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona
dokumentace ze školského poradenského zařízení (případně potvrzení o termínu vyšetření
k vřazení do této třídy)
Všem žadatelům bude přiděleno REGISTRAČNÍ ČÍSLO, které si uložte, pod tímto číslem najdete
na www.msjirkov.cz a ve vývěskové skříňce na ředitelství MŠ informaci o přijetí/ nepřijetí Vašeho dítěte.
INFORMACE BUDOU ZVEŘEJNĚNY 1. 6. 2021.
Pořadí přijatých Žádostí není pro přijetí dítěte do MŠ rozhodující. Při posuzování Žádostí postupujeme
podle „Kritérií pro přijímání dětí do MŠ“
Tiskopisy ke stažení na webových stránkách Mateřské školy Jirkov - Ředitelství - záložka ZÁPIS DO
MŠ.
Uvádějte proto aktuální telefonní čísla a e mailové adresy.

