Informace o zápisu dětí do mateřské školy

Vážení rodiče,
vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci v souvislosti s pandemií COVID -19 vydalo
MŠMT opatření k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022.

Zápis bude v naší MŠ probíhat v úterý 4. 5. 2021 bez osobní přítomnosti dětí, zákonní
zástupci mohou doručit potřebné doklady k zápisu tímto způsobem:
1) osobním podáním (s využitím rezervačního systému, který bude spuštěn na webových
stránkách školy www.skolkaprestice.cz dne 12. 4. 2021) za dodržení platných
hygienických opatření – použití respirátoru a dezinfekce
2) doručení datovou schránkou (tbux69x)
3) emailem s elektronickým podpisem (nelze poslat jen prostý email)
4) poštou (zaslat do MŠ do 14. 5. 2021)

Do mateřské školy musí zákonný zástupce doložit:
1) Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání
2) Evidenční list
3) Přihlášku ke stravování
4) Prohlášení o řádném očkování dítěte (netýká se dětí, které budou plnit povinné předškolní
vzdělávání)

5) Prostou kopii očkovacího průkazu dítěte (netýká se dětí, které budou plnit povinné předškolní
vzdělávání)

6) Prostou kopii rodného listu dítěte
7) Prostou kopii občanského průkazu zákonného zástupce
8) Případně kopii doporučení školského poradenského zařízení

Prosím rodiče, aby věnovali náležitou pozornost při vyplňování dokumentů (vše řádně
podepsali, uváděli všechny náležitosti). Všechny dokumenty jsou ke stažení na webových
stránkách školy ve složce Dokumenty/Přijímání dětí do MŠ.

Další důležité informace:
•
•

Ředitelka školy bude při přijímání dětí rozhodovat na základě stanovených kritérií.
Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhly do 31. 8. 2021 pěti let.

•

•
•

•

Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit
individuální vzdělávání. Dítě pak vzdělává doma nebo dítě navštěvuje jiné zařízení
než je MŠ; rodič však musí i tak přihlásit dítě k zápisu a oznámení o individuálním
vzdělávání předá ředitelce školy nejpozději 3 měsíce před začátkem školního roku,
tedy do 31. 5. 2021.
Ředitelka školy porovnává očkovací průkaz s očkovacím kalendářem (zda je dítě
řádně očkováno vakcínami v závislosti na věku dítěte).
V případě, že dítě nebylo řádně očkováno, musí rodič na dálku kontaktovat dětského
lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže
očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.
V případě, že má ředitelka školy pochybnosti o správnosti doložených dokladů, může
vyžádat po rodičích jejich originál nebo úředně ověřenou kopii.

Vážení rodiče, přeji Vám hodně zdraví a klidu v této nelehké době a těším se na spolupráci
s Vámi.

Jitka Erbenová, ředitelka mateřské školy

