Mateřská škola U Bílého králíka s.r.o.
Žizníkov 38, 47001 Česká Lípa
IČO: 287 25 611
Odloučené pracoviště Mateřská škola KNoFlík v Liberci
a Univerzitní mateřská škola ŠkaTULka

Informace k zápisu k předškolnímu vzdělávání na rok 2021/2022
Zápis k předškolnímu vzdělávání probíhá v souladu s konkrétními ustanoveními zákona č. 561/2004
Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen školský zákon) a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů

Termín a místo zápisu
Vzhledem k pandemické situaci a doporučení MŠMT ČR budeme dokumenty k zápisu přijímat
v období od pondělí 3. května do pátku 14. května 2021 do 12 hodin.
Správní řízení je zahájeno dnem doručení žádosti věcně a místně příslušnému správnímu orgánu –
škole §44 SŘ .
Po obdržení žádosti se s Vámi spojíme a přidělíme Vám číslo jednací.
Lhůta pro vydání rozhodnutí je 30 dní.

Počet volných míst v MŠ
V letošním roce odchází velmi malé množství předškolních dětí, máme větší množství odkladů než
obvykle. Prosíme Vás tedy, abyste si podali přihlášky do několika dalších mateřských škol.
MŠ U Bílého králíka: 3 volná místa
MŠ ŠkaTULka: 10 volných míst
MŠ KNofLík: 7 volných míst

Tiskopisy dokumentů k zápisu
Tiskopisy dokumentů potřebných k zápisu a všechny informace naleznete na našich webových
stránkách:
www.ubilehokralika.cz
www.msskatulka.cz
www.msknoflik.cz
Pokud si dokumenty nemůžete vytisknout, zavolejte nám a domluvíme si předání tiskopisů.
Potřebné dokumenty:
Přihláška do MŠ
Potvrzení od lékaře (vice info viz. bod Na co nezapomenout, níže)
Čestné prohlášení o pracovním úvazku (platí pro MŠ ŠkaTULka a KNofLík) nebo denním studiu
(platí pro MŠ ŠkaTULka).
Kopie rodného listu.

Způsob doručení dokumentů
Vzhledem k tomu, že do školy je nyní vyloučen vstup cizích osob, preferujeme bezkontaktní doručení
žádosti.
V případě nutné potřeby si můžete domluvit osobní schůzku na tel. 602 855 474 – MgA. Ivana
Honsnejmanová.
(Osobní schůzka nemá na přijetí žádný vliv, postupujeme dle stanovených kritérií).
Dokumenty k zápisu můžete doručit:
Poštou ČR (rozhodující je datum podání na poštu),
Datovou schránkou (Pokud máte elektronický podpis. Originály dokumentů si pak převezmeme při
osobním setkání).
Emailem (Pokud máte elektronický podpis. Originály dokumentů si pak převezmeme při osobním
setkání).
Vhodit do schránky školy na budově MŠ.
Předat na podatelně Technické univerzity v Liberci.
Předat na podatelně Krajské nemocnice v Liberci.
Osobně před budovou MŠ po sjednání schůzky, viz. telefon výše.

Na co nezapomenout!
(Informace KÚ v Liberci)

Doložení očkování:
informovat zákonné zástupce, že s ohledem na vytíženost praktických lékařů je nutné, aby se zákonní
zástupci nejprve telefonicky s lékařem spojili a domluvili se na vyzvednutí potvrzení o pravidelném
očkování dítěte,
podmínka přijetí dítěte, které se podrobilo pravidelným očkováním, s výjimkou dítěte v posledním roce
před zahájením povinné školní docházky, stále platí,
v případě, že zákonný zástupce společně se žádostí podá i žádost o udělení výjimky z očkování,
případně u žádosti nebude doloženo očkování, mě, prosím, bezodkladně kontaktujte,
dle ustanovení § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví vydá doklad o provedení
pravidelného očkování nebo doklad o tom, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování
podrobit pro kontraindikaci, poskytovatel zdravotních služeb v oboru praktické lékařství pro děti a dorost
na žádost zákonného zástupce dítěte, pěstouna nebo fyzické osoby, které bylo dítě soudem svěřeno do
osobní péče – v praxi to tedy znamená, že nelze akceptovat potvrzení jiných lékařů,
praktičtí lékaři pro děti a dorost v rámci Libereckého kraje byli již v loňském roce seznámeni s postupy
a formuláři pro potvrzování očkování pro účely zápisu,
dle aktuálního očkovacího kalendáře by děti do 2 let věku měly absolvovat všechna povinná očkování.

Kritéria přijímání dětí do MŠ
Kritéria přijímání do MŠ se v našich třech školkách liší podle toho, komu je mateřská škola určena.
Do Mateřské školy v Žizníkově jsou přijímány děti bez omezení pracovním zařazením zákonných zástupců.
Hlavními kritérii jsou zde věk dítěte, případně sourozenec v MŠ.
Odloučená pracoviště MŠ ŠkaTULka a MŠ KNofLík v Liberci jsou firemní mateřské školy a zde je jedním
z hlavních kritérií pracovní úvazek zákonného zástupce, případně prarodiče (denní studium TUL) na TUL nebo
V KNL a také jeho výše. Na těchto pracovištích jsme vytvářeli kritéria společně s TUL a KNL.
Kritéria naleznete na samostatném dokumentu.

Informace o filozofii školy, zaměření, prohlídka MŠ.
V současné době není, bohužel, možné naši MŠ navštívit. Dny otevřených dveří se proto letos (stejně
jako loni) nekonaly.
Navštivte, prosím, naše webové stránky a prohlédněte si naši fotogalerii, info o škole, školku online,
blog na stránkách MŠ Knoflík, pusťte si naše vánoční videa a věřím, že se o nás dozvíte spoustu
důležitých informací. V případě potřeby jsme na telefonu. Těšíme se na spolupráci.
MgA. Ivana Honsnejmanová, tel. 602 855 474

