Zápis do MŠ Květnice, K Dobročovicům 35, 250 84 Květnice,
školní rok 2020/21
Pro nově zřízenou Mateřskou školu Květnice bude zápis probíhat elektronicky z důvodu
nouzového stavu nařízení vlády ČR.

POSTUP
I.

VYPLNĚNÍ ELEKTRONICKÉ ŽÁDOSTI

zákonný zástupce skrze Elektronický předzápis
od 14.4.2020 do 15.5.2020 do 13.00h
https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/kvetnice
vyplní žádost, kterou si následně vytiskne a doručí tyto dokumenty:
Na Obecní úřad Květnice, K Dobročovicům 35
Od 2.5 .2020 do 15.5.2020
• Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání,
• čestné prohlášení o řádném očkování,
(Vzor textu čestného prohlášení k očkování:
Prohlašuji, že (jméno a příjmení dítěte), nar. (XX.X. XXXX), se podrobil(a) všem
stanoveným pravidelným očkováním podle zákona o ochraně veřejného zdraví)
• Kopii rodného listu dítěte

II.

ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE DORUČÍ DOKUMENTY
NA OBECNÍ ÚŘAD KVĚTNICE

vhozením do poštovní schránky před Obecním úřadem, nebo
zasláním poštou na adresu Obecní úřad Květnice, K Dobročovicům
35, 250 84 Květnice, nebo přes datovou schránku, nebo e-mailem
s elektronickým
podpisem.
Žádost
zasílejte
bez
označení
„doporučeně“, jako obyčejný dopis. V nejnutnějších případech může být
žádost doručena osobně, a to od 2.5 .2020 do 15.5.2020 v úřední
hodiny.
DS: egearys
Email: podatelna@kvetnice.eu

OVĚŘENÍ ÚDAJŮ

III.

Obecní úřad Květnice si ověří trvalý pobyt dítěte v obci Květnice
dle vydaných kritérií k zápisu pro nově zřízenou Mateřskou školu
Květnice.
2. Přidělí žadateli registrační číslo, které bude zasláno e-mailem
na adresu uvedenou v dokumentech, případně zašle poštou.
1.

IV.

NAHLÍŽENÍ DO SPISU

Přidělí žadateli registrační číslo, které bude zasláno e -mailem na adresu
uvedenou v dokumentech, případně zašle poštou
Nahlížení do spisu 20.5.2020, pouze telefonicky na tel. čísle 602
659 284, nebo v nutném případě osobně.

V.

VYVĚŠENÍ VÝSLEDKŮ PŘÍJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Bude umístěno na webové stránky kvetnice.eu v sekci „školka“
27.5.2020, dle přiděleného registračního čísla

VI.

VYDÁVÁNÍ ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ/NEPŘIJETÍ
K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ DO MŠ KVĚTNICE

Vydávání rozhodnutí o přijetí/nepřijetí do MŠ proběhne 8.6.2020
Kladné rozhodnutí bude oznámeno na webu kvetnice.eu v sekci
„školka“ pod registračním číslem.
Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání budou
zasílána poštou na adresu trvalého bydliště dítěte, popř. na adresu
uvedenou zákonným zástupcem. (dle § 183, odstavec 2 školského zákona
a HLAVA VI Průběh řízení v prvním stupni, díl 6 správního řádu)

