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Informace k zápisu k předškolnímu vzdělávání
pro školní rok 2022/2023
Dle současných opatření bude naše škola postupovat takto:
Zápis k předškolnímu vzdělávání proběhne prezenčně 2. května a 4. května 2022. Náhradní
termín je možné sjednat do 13. května 2022.
Informace o organizaci a průběhu zápisu mohou být dle aktuální situace upřesněny. Pokud
MŠMT vydá aktuální pokyny k zápisu do MŠ, bude postup školy upraven dle těchto pokynů.
Sledujte prosím webové stránky školy https://tiptoes.cz
Podání žádosti
1) v případě prezenčního zápisu:
Zákonný zástupce požádá o zápis dítěte k předškolnímu vzdělávání – formuláře k podání žádosti,
evidenční list dítěte i formulář pro lékařské potvrzení naleznete na webových stránkách školy
https://tiptoes.cz/materska-skola-stara-boleslav/zapis-zaku-a-open-days/.
2) v případě distančního zápisu:
Žádost a vyplněný Evidenční list dítěte s prostou kopií rodného listu dítěte je možné doručit do
naší ZÁKLADNÍ ŠKOLY a MATEŘSKÉ ŠKOLY TIP TOES s.r.o. ve výše uvedeném termínu
následujícími způsoby:
1. do datové schránky školy (ID eiejfj9)
2. emailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!) na adresu
office@tiptoes.cz
3. poštou – na adresu: ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TIP TOES s.r.o., Královická
915, 250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
Formuláře k podání žádostí i evidenční list dítěte naleznete ke stažení na
https://tiptoes.cz/materska-skola-stara-boleslav/zapis-zaku-a-open-days/. Doložení rodného
listu dítěte stačí prostou kopií.
Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své
oprávnění dítě zastupovat.
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Výsledky zápisu
Po obdržení vyplněných dokumentů zašleme na Vámi uvedené emailové adresy/ID datové
schránky registrační číslo Vašeho dítěte. Toto číslo bude uveřejněno ve výsledcích zápisu.
O přijetí rozhodne ředitelka školy ve správním řízení. Rozhodnutí o přijetí již Vám nebude
zasláno, ale bude oznámeno
-

zveřejněním seznamu přijatých i nepřijatých dětí pod registračními čísly na dveřích
budovy školy.
na webových stránkách školy: https://tiptoes.cz

Seznam bude zveřejněn oběma způsoby nejméně po dobu 15 dnů. Předpokládaný termín
zveřejnění je stanoven na den 18. 5. 2022.
O přijetí vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu
vyhotoveno písemné Rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole. Přijatým
dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, můžete ale požádat o jeho vydání.
Rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání bude zasláno v písemné podobě.

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání
Přednostně budou přijímány děti podle splněných podmínek v níže uvedeném pořadí až do
naplnění kapacity:
1) děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky včetně dětí s odkladem
povinné školní docházky dle § 34 odst. 4 školského zákona
2) děti podle věku (s ohledem na blížící se období povinné základní školní docházky) dle
ustanovení § 34 odst. 4 školského zákona, dále:
- sourozenci dětí docházejících do MŠ, nebo do ZŠ společnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLA a
MATEŘSKÁ ŠKOLA TIP TOES s.r.o.
- děti ostatních žadatelů do naplnění kapacity mateřské školy
3) V případě, že počet dětí, které splňují kritéria každého bodu ve stanoveném pořadí, překročí
počet volných míst, rozhodne ředitel školy losem.
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Kritéria byla stanovena vzhledem k zaměření mateřské školy tak, aby splňovala zákonné
požadavky povinného předškolního vzdělávání.
Kritéria k předškolnímu vzdělávání dětí jsou každoročně aktualizována – ve spolupráci s jednateli
společnosti.

V Brandýse n. L. - St. Boleslavi dne 7. 3. 2022

Mgr. Jarmila Dvořáková
ředitelka

