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POUČENÍ PRO RODIČE PŘI ZÁPISU DÍTĚTE DO FIREMNÍ ŠKOLKY OSKÁREK
(DÁLE JEN FŠO) PRO ROK 2020/2021 BEZ ÚČASTI DĚTÍ A RODIČŮ

Termín zápisu do FŠO pro školní rok 2020/2021
Čtvrtek 14. 5. 2020 od 8:00 do 17:00 hodin
Způsob zápisu do FŠO pro školní rok 2020/2021
Zápis proběhne v uvedeném čase vložením potřebných dokumentů do připraveného boxu
před vstupem do FŠO. Všechny dokumenty prosím vložte do obálky, kterou opatřete
jménem a příjmením dítěte. Registrační číslo dítěte, díky kterému zjistíte výsledky zápisu,
vám bude zasláno na vámi uvedený email.
POTŘEBNÉ DOKUMENTY

1. Žádost o přijetí dítěte do FŠO 2020/2021/Žádost o přijetí do dětského koutku
(žádost zvolíte dle oddělení, kam dítě přihlašujete – buď do tříd školky, nebo do dětského
koutku)

2. Poučení pro rodiče (stvrzené podpisem)
3. Čestné prohlášení rodiče o řádném očkování dítěte – prohlášení doložíte v případě,
že nemáte možnost si kvůli epidemiologické situaci nechat potvrdit od dětského lékaře
údaje o očkování dítěte, které jsou v Žádosti o přijetí dítěte (na straně 2), a v Žádosti
o přijetí dítěte do dětského koutku (taktéž na straně 2). K prohlášení je nutné doložit
i kopii očkovacího průkazu dítěte.

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ DÍTĚTE DO FŠO
KRITÉRIA:

POČET BODŮ

1. Otec/ matka pracující pro LAPP Czech Republic s.r.o.

11

2. Dítě otce/matky pracující ve společnosti Continental Barum s.r.o. – doloženo dle podkladů z HR
společnosti.
3. Věk dítěte 2 roky
4. Děti docházející do Dětského koutku Oskárek 2019/2020 .
5. Sourozenec, který je již v MŠ přijatý a bude se v dané MŠ vzdělávat i v následujícím školním
roce.
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POSTUP:

Každému žadateli (dítěti) budou přiděleny body za splněná kritéria.
Podle počtu přidělených bodů bude stanoveno pořadí žadatelů. Žadatelé se shodným počtem
přidělených bodů budou dále řazeny podle data narození od nejstaršího po nejmladší.
O přechodu dětí z Dětského koutku do Firemní školky Oskárek, rozhoduje ředitelka školky po dohodě
se zřizovatelem. (Je možné, že děti z Dětského koutku budou mít přednost před nově nastupujícími
dětmi, bez ohledu na kritéria)
Do přijímacího řízení budou zařazeny jen žádosti dětí, které dovršily minimálně 2 roky
do 31. 8. 2020.

Ředitelka Firemní školky Oskárek rozhoduje o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do
FŠO v souladu s § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., Školský zákon v platném
znění, ve správním řízení a v souladu s kritérii FŠO o přijímání dětí do Firemní školky
Oskárek.
Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, oznámí ředitelka FŠO na
webových stránkách firemní školky, zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným
registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Zveřejněním seznamu se
považují rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání za oznámená. Od
doby oznámení běží 15 denní lhůta pro odvolání. Rozhodnutí o nepřijetí dítěte do FŠO bude
zasláno rodičům dítěte v zákonem stanovené lhůtě. Ředitelka rozhoduje o přijetí
či nepřijetí dítěte do FŠO.

Stvrzuji svým podpisem, že jsem byl/a seznámen/a s kritérii k přijímání dětí do FŠO
a průběhem správního řízení při přijímání dětí do Firemní školky Oskárek, dle zákona
č. 500/2004 Sb., Správní řád v platném znění pro školní rok 2020/2021.

Jméno dítěte: ………………………

…………………………....
Podpis zákonného zástupce

Za FŠO převzal dne:
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