Mateřská škola, Skuteč, Osady Ležáků 767, okres Chrudim
539 73 Skuteč
IČO: 750 15 943
Tel.: 469 350 252
e-mail: reditelna@mslezakuskutec.cz

Zápis do Mateřské školy, Skuteč, Osady Ležáků 767, okres Chrudim
pro školní rok 2021 / 2022

se uskuteční v týdnech od 3. 5. 2021 do 14. 5. 2021
bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců dítěte ve škole
MŠMT vydalo v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva
v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů
k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022.

Postup podání žádosti k předškolnímu vzdělávání
Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost
o přijetí k předškolnímu vzdělávání učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo
v elektronické podobě.
Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:
1. do datové schránky školy: 58pky7y
2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem na: reditelna@mslezakuskutec.cz
(nelze jen poslat prostý email!)
3. poštou doporučeně na adresu školy: Mateřská škola, Skuteč, Osady Ležáků 767,
okres Chrudim, ul. Osady Ležáků 767, 539 73 Skuteč
4. osobní podání pouze v nejkrajnějším případě (předem telefonicky dohodnout na
telefonním čísle 736 676 821)

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez
uznávaného elektronického podpisu), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce
potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

Zákonný zástupce k žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání doloží:


žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání (ke stažení na webových stránkách:
www.mslezakuskutec.estranky.cz v příspěvku ZÁPIS 2021/2022)



prostou kopii rodného listu dítěte



potvrzení od lékaře (ne starší 1 měsíc), že je dítě řádně očkované atd. (na žádost o
přijetí k předškolnímu vzdělávání viz. výše ke stažení na webových stránkách:
www.mslezakuskutec.estranky.cz v příspěvku ZÁPIS 2021/2022)



občané třetích zemí jsou povinni doložit oprávnění k pobytu na území České republiky
ve smyslu ustanovení § 20 odst. 2 písm. d) školského zákona

K předškolnímu vzdělávání se přijímají děti na základě vyhodnocení stanovených kritérií
v příspěvku ZÁPIS 2021/2022. Přednostně se přijímají děti v posledním roce před zahájením
povinné školní docházky. Ty, které k 31. 8. 2021 dosáhnou věku 5 let.

Do mateřské školy jsou přijímány zpravidla děti ve věku od 3 do 6 let, po dohodě a podle
podmínek školy i děti netříleté.

V případě dotazů a nejasností volejte telefon 736 676 821 a sledujte internetové stránky
mateřské školy.

Mgr. Pavlína Pokorná
ředitelka MŠ

Mateřská škola Osady Ležáků Skuteč Vám nabízí vzdělávání s prvky alternativního
vzdělávacího programu „Začít spolu“ (v centrech aktivit, učení prožitkovou formou) a tyto
doplňkové aktivity:


Projektové vzdělávání
o Projekt „Malý zahradníček“
o Projekt „Celé Česko čte dětem v naší školce trochu jinak“
o Projekt „Žijeme zdravě, chceme být zdraví“



Angličtina pro nejmenší



Výtvarné aktivity „Štěteček“



Dramatické aktivity „Dramaťáček“



Přírodovědné aktivity „Malí ekologové“



Bejby taneční



Rozvoj specifických dovedností ve vodě, lyžování

a mnoho dalších akcí (např. Školní zahradní slavnosti, návštěvy kulturních a společenských
akcí, výlety celodenní i po okolí, besedy a exkurze, fotografování, práce s doplňkovými sešity
a interaktivní tabulí, spolupráce s SPC a odborníky samozřejmostí).

