JEDOMĚLICKÉ AKTUALITY

duben 2021
MATEŘSKÁ ŠKOLA JEDOMĚLICE – zápis dětí na školní rok 2021/2022
Požadované dokumenty k zápisu: ke stažení na www.msjedomelice.cz - záložka DOKUMENTY
nebo osobně v budově MŠ po domluvě na tel.: 739 379 218. Prosíme o pečlivé vyplnění kontaktů
(e-mail, telefon), budeme Vás informovat o doručení přihlášky a přidělíme Vám registrační číslo.
Náležitosti přihlášky: Žádost, potvrzení od lékaře, kopie rodného listu. Pokud dítě nebylo očkované
v řádném termínu, je třeba písemné zdůvodnění od vašeho lékaře. Neplatí pro děti, které si budou
plnit povinné předškolní vzdělávání.
Podání přihlášky: v době od 2. května 2021 do 16. května 2021
- do datové schránky školy - MŠ Jedomělice: z9aksag
- e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat jen prostým e-mailem!!!)
- vložením všech dokumentů do schránky u vstupních dveří MŠ (dvířka do zahrady odemčena)
- poštou - MŠ Jedomělice, Jedomělice 20, 273 78 p. Řisuty.
Kriteria pro přijetí dětí do MŠ na školní rok 2021/2022:
1) děti předškolní (poslední rok před nástupem do ZŠ), pro něž je vzdělávání povinné, v příslušném
školském obvodu,
2) děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně třetího roku věku s trvalým pobytem,
v případě cizinců místem pobytu v příslušném školském obvodu,
3) podle stáří dětí - od nejstarších po nejmladší, které však nejdéle k 1. 9. 2021 dosáhnou věku 2let.

ZŠ a MŠ BEZ HRANIC – zápis žáků 1. ročníku pro školní rok 2021/2022
Termín zápisu: od 6. 4. 2021 do 30. 4. 2021 (pro děti narozené 1. 9. 2014 – 31. 8. 2015 a pro děti
s odkladem povinné školní docházky) do ZŠ Tuřany a ZŠ Mšec.
Postup elektronického zápisu dětí do I. tříd školního roku 2021/2022: 1. Klikněte na odkaz
https://aplikace.skolaonline.cz/SOL/PublicWeb/zsbezhranic/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=753

2. Zákonný zástupce vyplní Přihlášku do 1. ročníku ZŠ (nezapomeňte uvést platný e-mailový
kontakt.) Po vyplnění přihlášky Vám budou e-mailem zaslány další pokyny. Respektujeme, že rodiče
mají právo vybrat si školu podle svého rozhodnutí. Vzhledem k naplněnosti kapacity školy budou
přednostně přijaty k základní školní docházce děti podle spádového obvodu školy. Rodiče, kteří
uvažují o podání žádosti o odklad povinné školní docházky, budou rovněž e-mailem informováni
o dalším postupu.
Seznam přijatých žáků k základní školní docházce do 1. ročníků bude vyvěšen do 15. 5. 2021 na
budově školy a webových stránkách školy podle kódů přidělených při elektronickém zápisu do
1. ročníku ZŠ - více info na www.skolabezhranic.cz
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Střecha sokolovny – informujeme, že bylo dokončeno odborné chemické ošetření stropních trámů
nad bytem správce, sálem, jevištěm a dvěma sklady vedle jeviště.
Dne 23. 3. 2021 byly celkem 5 regionálním firmám v oboru tesařství, pokrývačství a klempířství
rozeslány žádosti k vypracování cenových nabídek na rekonstrukci střechy sokolovny. Nabídky musí
být doručeny do budovy OÚ Jedomělice do 12. 4. 2021. Doručené nabídky budou následně
vyhodnoceny na zastupitelstvu obce a starosta obce bude pověřen k sepsání a uzavření smlouvy.
Z důvodu bezpečnosti je pro veřejnost zákaz vstupu do všech vnitřních prostor sokolovny!
Po dobu rekonstrukce střechy upozorňujeme návštěvníky dětského hřiště, zejména rodiče nezletilých
dětí na uskladněný materiál v okolí budovy a s tím související zvýšené nebezpečí úrazu!
Výsadba stromů a osázení záhonů – informujeme, že v březnu (období vegetačního klidu) za
pomoci zastupitelů obce a členů Sboru dobrovolných hasičů Jedomělice byly podél cesty
„k čarodějnicím“ pokáceny staré a suché ovocné stromy. Na podzim letošního roku zde budou
vysazeny mladé ovocné stromy, a to po obou stranách této cesty.
Současně informujeme, že na jaře budou osázeny některé plochy zeleně okrasnými keříky
a květinami (prostor vedle obchodu, v okolí Obecního úřadu a v okolí Mateřské školy).
Žádáme spoluobčany, kteří odkládají přírodní materiály (dřevo, větve, křoviny)
k čarodějnicím, aby toto vždy předem hlásili v budově OÚ Jedomělice.
NEPOVOLENÉ A NEKONTROLOVATELNÉ SKLÁDKOVÁNÍ JE ZAKÁZÁNO!!!

ZASTUPITELÉ OBCE PŘEJÍ DĚTEM A SPOLUOBČANŮM PŘÍJEMNÉ
VELIKONOČNÍ SVÁTKY A PEVNÉ ZDRAVÍ   

23. zasedání zastupitelstva obce Jedomělice se bude konat 19. 4. 2021 od 18:30 hod.
* všechna zasedání zastupitelstva jsou veřejně přístupná *
OBEC JEDOMĚLICE
Jedomělice 16, 273 78 Řisuty, IČO: 00234460
Tel.: 723 238 583, E-mail: ou.jedomelice@seznam.cz
www.obecjedomelice.cz
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