MŠ Lety - letos trochu „jiný“zápis“
Vážení rodiče předškolních dětí, milí zájemci o vzdělávání v naší mateřské škole. Tento článek píšu
z prázdné mateřské školy. Nepíše se mi lehce v tom tichu, které nečekaně zavládlo ve třídách. Zatím
nevíme, kdy se situace s doporučenou karanténou změní, ale přesto se některé události nedají
zastavit ani odsunout a k nim patří i přijímací řízení pro nový školní rok. Ten letošní bude trochu
„jiný“.
Dostanou se všechny děti
Jak všichni jistě už víte, staví se nová budova – odloučené pracoviště se třemi třídami pro 48 dětí. To
je dobrá zpráva pro všechny děti i jejich rodiče z Letů i blízkého okolí. Poprvé v historii nové mateřské
školy nebudeme muset odmítat zájemce.
Letovská MŠ otevře brány i okolním obcím
Naopak, budou stanoveny spádové obvody pro obce Mořinka, Karlík a Černolice, tedy děti z těchto
obcí mají stejnou šanci na přijetí jako děti letovské. Vzhledem k navýšení kapacity předpokládáme, že
volná místa budou pro zájemce i z dalších obcí. Jako bonus uvádíme, že jedna třída bude pracovat
s prvky waldorfské pedagogiky.
Oficiální přijetí dětí do nové budovy až po její kolaudaci
Kolaudační řízení nové budovy je plánováno na červenec, teprve poté může dojít ke schválení
navýšení kapacity v rejstříku škol a bude možné vydat rozhodnutí o přijetí pro novou kapacitu. Takže
všichni, kteří se nevejdou v prvním kole, budou určitě přijati v dodatečném letním zápisu.
Stručné shrnutí :
 Zápis pro nový školní rok 2020/21 (květen)
se uskuteční v pondělí 11. května 2020 od 8. 00 do 16. 00 hodin s krátkou polední půlhodinovou
přestávkou.
Přijímací řízení bude jednokolové, v den zápisu rodiče odevzdají:




vyplněnou žádost o přijetí, včetně potvrzení od pediatra,
k ověření bydliště předloží platný průkaz totožnosti,
a k nahlédnutí přinesou rodný list dítěte.

Žádosti budou jako každým rokem ke stažení na www.mslety v kolonce Dokumenty , je možné využít
i dálkového podání žádosti tak, jak je popsáno na webu školy.
Letos mají právo na přijetí děti, které dovrší 3 let nejpozději k 31. srpnu 2020 a děti starší, až do výše
naplnění kapacity mateřské školy.
Jsou stanovena Kritéria pro přijetí, kterými se ředitelka řídí, pokud je počet žadatelů vyšší, než počet
volných míst.

Na všechny děti se vztahuje tzv. „spádovost“ tzn. jsou přednostně přijaty v mateřské škole
obce, kde mají trvalé bydliště nebo kde byla stanovena spádovost – pro nás od letoška: Lety,
Mořinka, Karlík a Černolice

 Dodatečný zápis – po kolaudaci nové budovy (předpoklad – srpen/září)





Všechny odmítnuté žádosti z prvního zápisu budou mít platnost (doručíte
pouze e-mailem oznámení, že Váš zájem o umístění trvá)
Platné bude i lékařské potvrzení
V nejkratší době (do tří dnů) od zápisu budou vydána rozhodnutí o přijetí

Věříme, že kolaudace proběhne ve stanoveném termínu a provoz v nové budově započne
včas.
Povinné vzdělávání předškoláků
Na závěr ještě uvádím obecné informace o povinném posledním roce předškolního
vzdělávání a možnosti individuálního vzdělávání.:
Povinné předškolní vzdělávání nastává pro děti, které v novém školním roce dovrší 6 let a rovněž pro
děti s odkladem školní docházky až do nástupu do základní školy. Tady platí:

1. Předškolák, který již navštěvuje MŠ zapsanou v rejstříku škol a školských zařízení,
nemusí jít znovu k zápisu
2. Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního vzdělávání v
zahraniční škole, formou individuálního vzdělávání nebo v přípravné třídě, je povinen
oznámit tuto skutečnost řediteli spádové mateřské školy nejpozději 3 měsíce před
zahájením školního roku, tj. do 31. 5. 2020.
Další informace k zápisu najdou rodiče na www.mslety, případně u ředitelky MŠ.
V případě jakýchkoliv nejasností pište, volejte.
e-mail: matskola.lety@seznam.cz
telefon: 724 267 412
Přeji pevné zdraví nám všem a brzký návrat do normálu.
Jana Šalková Rozsypalová
ředitelka

