MŠ

Křesťanská základní škola a mateřská škola Litoměřice, Sládkova
767/8, Litoměřice
Čj. MS 4/2021
V Litoměřicích, 19. 4. 2021

STANOVENÍ PODMÍNEK
pro podávání žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
Ředitelka církevní mateřské školy Křesťanská ZŠ a MŠ Litoměřice, se sídlem Sládkova 767/8,
Litoměřice 412 01, po dohodě se zřizovatelem – Evangelická církev metodistická Praha, a v souladu
s § 34 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), stanoví následující upřesnění pro podávání žádostí o přijetí dětí
k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022:
Místo pro podávání žádostí:

Křesťanská ZŠ a MŠ Litoměřice
Sládkova 767/8, Litoměřice 412 01

Termín odevzdávání žádostí o přijetí: do 3. května 2021
V souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s onemocnění
COVID – 19 bude zápis pro školní rok 2021/2022 organizován bez přítomností děti a zákonných
zástupců v budově školy. Žádost s přílohami je možno doručit následujícími způsoby:
Způsob podání: - datovou schránkou
- poštou (rozhodující je datum podání na poštu)
- e-mailem s platným el. podpisem
- do schránky MŠ
- osobním předáním v době 14:00 – 17:00 hod. (po předchozí telefonické domluvě)
Preferujeme – vložením do schránky u vchodu do MŠ.
Pokud to pandemická situace dovolí, lze zápis uskutečnit formou individuální schůzky dle
přesného harmonogramu a s minimálním kontaktem mezi zákonnými zástupci a
zaměstnancem školy. Vždy však po předchozí telefonické domluvě. V opačném případě bude
zápis probíhat pouze distanční formou.
Při osobním podání přihlášky budou dodržována pravidla pro bezpečný kontakt.
Pokud zákonný zástupce podá žádost prostřednictvím jiných technických prostředků, než jsou výše
uvedené (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, faxem apod.), je nutné, aby ji do 5
dnů potvrdil, jinak se k žádosti nepřihlíží.
Počet volných míst pro školní rok 2021-2022:
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Při podávání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pošle zákonný zástupce scan či kopii
rodného listu dítěte (u cizinců mimo EU potvrzení o dlouhodobém pobytu), scan nebo kopii
průkazu totožnosti zákonného zástupce (u cizinců pas, u cizinců mimo EU potvrzení o
dlouhodobém pobytu). Potvrzení registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost o tom, že se
dítě podrobilo stanovenému pravidelnému očkování, dodá zákonný zástupce ihned nebo do dvou
týdnů od podání žádosti.
Místo, termín a doba pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok
2021/2022 a kritéria pro přijetí jsou zveřejněny oznámením umístěným na veřejné desce MŠ, dále
na webových stránkách mateřské školy: www.skolkaklubicko.cz .

Výsledky přijímacího řízení budou oznámeny zveřejněním seznamu přijatých dětí pod přidělenými
registračními čísly do 30 dnů od zahájení správního řízení na webových stránkách a veřejné desce
MŠ.
Rozhodnutí o nepřijetí dítěte odešle ředitelka školy prostřednictvím provozovatele poštovních služeb,
datovou schránkou, nebo předá do vlastních rukou žadatele nejpozději do 30 dnů od zahájení
správního řízení.
Rodiče mají právo k nahlédnutí do spisu dne 13. 5. 2021 v době 14.00 – 16.00 hod.
Na základě čl.13 GDPR poskytuje MŠ zákonným zástupcům následující informaci o zpracování osobních údajů. MŠ je správcem
osobních údajů ve smyslu GDPR. Osobní údaje v rozsahu poskytnutém zákonnými zástupci jsou zpracovávány za účelem konání
přijímacího řízení a vydání rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte do MŠ. Osobní údaje jsou zpracovány na základě zákonné povinnosti
správce. V případě přijetí dítěte budou osobní údaje použity k vyplnění zákonné dokumentace. V případě nepřijetí dítěte budou osobní
údaje uchovány po dobu stanovenou předpisy o archivaci a skartaci dokumentů.

............................................
Hana Kimmerová, DiS.
ředitelka školy

