Mateřská škola Brejličky Kladno,Moskevská 3083
Moskevská 3083 Kladno 27204 Kladno
E mail: specms@centrum.cz
www.ocniskolkakladno.cz

Informace k zápisu 2020/21
Termíny pro podání přihlášky
1. Podání přihlášky bez osobní účasti zákonného zástupce je možné v termínech od pondělí
4. května 2020 do úterý 5. května 2020 do 16.00 hodin
Přihlášku včetně dalších dokumentů je možné doručit:
• Do datové schránky školy jg7rapy
• E-mailem specms@ocniskolkakladno.cz s uznávaným elektronickým podpisem
( nelze poslat prostý email )
2. Nebo rodiče vyplní žádost o přijetí dítěte v mateřské škole v termínu od pondělí 4.května
2020 do úterý 5.května 2020 vždy od 7.00 – 16.00 hodin ( za dodržení aktuálních platných
doporučení – např. roušky….)
•

K vyplnění je zapotřebí občanský průkaz pro ověření bydliště, očkovací průkaz a rodný
list dítěte

•

Žádost o přijetí vyplní rodiče v mateřské škole ( vzhledem k současné situaci se budou
vyplňovat v MŠ i tiskopisy pro SPC pro zrakově postižené Praha tj. takové, které
vyplývají ze zákona a na jejichž základě ( a doporučení ) je možné provést přijetí do
speciální MŠ ), nebo elektronicky s tím, že v MŠ již rodič odevzdal minimálně
doporučení k zařazení dítěte od svého očního lékaře s uvedenou zrakovou diagnozou .
• Zápis ve dnech 4. 5. 2020 a 5. 5. 2020 je již pouze shromažďováním informací ,
protože doporučení od očního lékaře k ortoptickým a pleoptickým cvičením( vzhledem
ke zrakovému handicapu), rodiče již odevzali předem v MŠ ( nebo co nejdříve ještě
odevzdají), případná další doporučení k docházce od jiných odborných lékařů také (
V SOUČASNÉ SITUACI KAŽDÝ JIŽ DOSTAL KONKRÉTNÍ DATUM A ČAS
KDY SE DOSTAVÍ K ZÁPISU, případně se můžete ještě objednat ) – po shromáždění
a doplnění všech potřebných dokumentů posoudí v co nejkratším termínu všechna
doporučení k zařazení strabolog (tj. oční lékař mateřské školy ) a tyfloped z SPC pro
zrakově postižené.
• Shromážděná data ( mimo veškerou zdravotní dokumentaci ) budou poskytnuta
zřizovateli (se souhlasem rodičů), a poté bude rozhodováno o přijetí či nepřijetí dítěte do
mateřské školy.
Vyjádření lékaře/pediatra - budeme požadovat pouze u přijatých dětí
Lékař ( pediatr dítěte ) potvrdí na evidenčním listu ( Evidenční list dostanete při zápisu nebo
si stáhnete na www školy ):
• zda je dítě zdrávo a zda může docházet do MŠ
• jaká další smyslová/zdravotní omezení dítě má (mimo zrakovou diagnozu – tu podrobně
zapíše strabolog dítěte viz dodaná zpráva) – tj. takové informace, které jsou důležité pro
bezpečnost dítěte a jeho zapojení se do různých aktivit v mateřské škole
• alergie ( léky, potraviny….)
• zda je dítě pravidelně očkováno
Předem dodané doporučení očního lékaře ( ke kterému s dítětem docházíte ) je k zařazení
dítěte do MŠ podmínkou k zápisu. Všechna doporučení pak posuzuje strabolog mateřské
školy a tyfloped z SPC.
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Výsledky zápisu:
•

Rodiče s výsledky zápisu budou seznámeni na informační tabuli v areálu mateřské školy a
na www.ocniskolkakladno.cz prostřednictvím registračních čísel, která dostanou u
zápisu
• Nejpozději 2.6. 2020 bude v mateřské škole k dispozici rozhodnutí o přijetí do mateřské
školy
• Rodičům bude rozhodnutí o přijetí vydáno po předložení vyplněného tiskopisu EL
(tj. Evidenčního listu) od lékaře, že dítě je zdrávo, podrobilo se pravidelným
očkováním a může docházet do mateřské školy.
• V rozhodnutí o nepřijetí do mateřské školy bude postupováno dle zákona č. 500/2004 Sb.
správní řád.
V Kladně dne 2.3.2020

Bc. Zdeňka Čambálová
ředitelka školy
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