ZÁPIS
DO MATEŘSKÉ ŠKOLY NA ULICI B. MARTINŮ 718
OSTRAVA – PORUBA,
odloučeného pracoviště mateřské školy Čtyřlístek, Ostrava Poruba, Skautská 1082,
příspěvková organizace

do školního roku 2021/2022
je stanoven dne

4. května a 5. května 2021
od 7,00 do 16,00 hodin.

Organizace zápisu dětí do MŠ – z důvodu nepříznivé epidemické situace bude zápis do MŠ
probíhat distanční formou bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců, tzn. pouze
předáním nezbytné dokumentace k přijetí dítěte do MŠ
Dokumenty, které jsou vyžadovány pro zápis dětí:
1. Originál vyplněná žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání podepsaná
zákonným zástupcem - ke stažení na www.ctyrlistekms.cz, www.bmartinums.cz
sekce Formuláře ke stažení, popř. si žádost již nyní vyzvedněte po telefonické
domluvě přímo na pracovišti: MŠ Skautská 1082 (tel. 775 562 582), MŠ B. Martinů
718(tel.775 562 580) nebo na bráně zahrady mateřské školy z plastového boxu vedle
schránky .
2. Potvrzení dětského lékaře o řádném očkování dítěte (2.strana žádosti o přijetí
k PV) - očkování se netýká dítěte s povinnou předškolní docházkou.
3. Prostá kopie rodného listu dítěte (je nutno doložit k žádosti o přijetí k PV, popř. zaslat
emailem).
4. V případě dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami, které k naplnění svých
vzdělávacích možností a uplatnění svých práv potřebuje poskytnutí podpůrných
opatření, doloží zákonný zástupce k žádosti do mateřské školy kopii doporučení
příslušného školského poradenského zařízení.
Požadované dokumenty poté doručte jedním z následujících způsobů:
• podáním v zalepené obálce přímo do poštovní schránky na bráně zahrady
mateřské školy B. Martinů 718
• poštou na dodací adresu:
Mateřská škola, B. Martinů 718, 708 00 Ostrava - Poruba
• do datové schránky školy
ID datové schránky: r3jkqdp
• emailem s uznávaným elektronickým podpisem na msmartinu@volny.cz
(nelze jen poslat prostý email!)
• osobním podáním pouze dne 4.5 a 5.5. 2021 v čase od 7,00 – 16,00 hodin.
Nutná rezervace času návštěvy v MŠ předem:
MŠ B. Martinů: telefon 775 562 580, e mail: msmartinu@volny.cz

Průběh přijímací řízení:
• Požadované dokumenty se všemi náležitostmi doručte do MŠ od 4. 5. 2021,
nejpozději však do 14. 5. 2021. Poté budou probíhat další administrativní úkony
při kompletaci žádostí.
• Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání, se
oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem, které
tvoří iniciály jména dítěte a den a měsíc narození (např. Jan Novák narozen 25.
července: JN/2507).
• Seznam bude zveřejněn v zákonné lhůtě na vstupních dveřích mateřské školy a
webových stránkách školy nejméně po dobu 15 dnů.
Předpokládaný termín zveřejnění je stanoven na den: 19. 5. 2021.
• Rozhodnutí o nepřijetí dítěte do MŠ obdrží zákonní zástupci do vlastních rukou
v písemné podobě datovou schránkou (pokud ji mají zřízenou) nebo poštou.
Další důležité informace:
•

Připomínám nutnost vyplnění všech komunikačních údajů (adresa, telefonní
kontakt, také email), na které Vás budeme kontaktovat v případě potřeby doložení
chybějících údajů.
• Pro děti, které do 31. 8. 2021 dosáhnou věku 5 let, je od 1. 9. 2021 předškolní vzdělávání
povinné !!! Nezapomeňte přihlásit své dítě k zápisu, pokud ještě MŠ nenavštěvuje.
• Další informace poskytne vedení MŠ na telefonním čísle 775 562 580,
email: msmartinu@volny.cz
Aktualizované kritéria přijímání dětí a podrobné informace k průběhu přijímacího
řízení naleznete na www.bmartinums.cz, - zápis: KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ
K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE.

Na vaše dětí se těší kolektiv Mateřské školy
V Ostravě, dne 16.3.2021

Petra Jarolímová, zástupce ředitelky MŠ

