Informace pro rodiče dětí, kteří podávají žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání
do ZŠ a MŠ Všeruby, přísp. org. pro školní rok 2020 / 2021
Zápis do mateřské školy proběhne od 2. 5. do 16. 5. 2020. Bude se konat bez přítomnosti dětí.
Rodiče doloží do mateřské školy:
Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání (v žádosti nevyplňujte registrační číslo, bude Vám
přiděleno v MŠ, dále si určete zmocněnce k zastupování-viz.dolní část přední strany žádosti,
žádost podepíší oba zákonní zástupci)
Kopii rodného listu dítěte (možno odeslat prostou kopii dálkovým způsobem)
Čestné prohlášení, že je dítě očkované + kopii očkovacího průkazu (nemusí dokládat děti plnící si
povinné předškolní vzdělávání). V současné době nenavštěvujte osobně praktického lékaře. V případě,
že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku
praktického lékaře a vyžádat si potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování
podrobit pro trvalou kontraindikaci. K dispozici máte očkovací kalendář.
Čestné prohlášení o trvalém pobytu (vyplníte v případě, že tento pobyt nemáte v době konání
zápisu, ale trvalý pobyt bude mít dítě od začátku předškolního vzdělávání ve šk. r. 2020/2021)
Zastupuje-li dítě jiná osoba než je jeho zákonný zástupce, je třeba, aby doložila své oprávnění dítě
zastupovat.
Přihlášku je možné učinit následujícím způsobem
1. Do datové schránky školy: gb4mn5
2. E-mailem na adresu: msvs1@seznam.cz (s uznávaným elektronickým podpisem)
2. Poštou na adresu – ZŠ a MŠ Všeruby, přísp.org., Všeruby 145, 330 16 Všeruby
3. Vložením do poštovní schránky umístěné na vratech školy (na obálku napsat: Zápis do MŠ)
4. Osobním podáním 5.5.2020 od 9:00 h. do 13:00 h. nebo 6.5.2020 od 14.00 h. do 16.00 h.
v hlavní budově školky Všeruby 145 (za dodržení předepsaných hygienických nařízení).Pokud
přijdete k zápisu osobně, přineste: rodný list dítěte a zákonný zástupce občanský průkaz
Formuláře jsou k dispozici na webových stránkách školy nebo k osobnímu vyzvednutí 20. 4. nebo
22.4. 2020 od 9.00h. do 11.00h. v hlavní budově mateřské školy. Pořadí odevzdání materiálů k zápisu
není rozhodující pro určení pořadí při přijímacím řízení. Na webových stránkách se můžete seznámit
s Kritérii přijímání dětí.
Ředitel školy oznámí rozhodnutí:
1. Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání – seznamy dětí zveřejněny pod registračními čísly na
webových stránkách školy a na veřejně přístupném místě školy, tj. na dveřích (vratech) hlavní budovy
MŠ nejpozději do 29. 5. 2020 po dobu minimálně 15 dnů.
2. Rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání – písemnost se doručuje na adresu zmocněnce
k zastupování ve správním řízení nebo je předána v mateřské škole do vlastních rukou – datum
a časové rozmezí bude účastníkovi sděleno.
Ve Všerubech dne 14. 4. 2020

vedoucí učitelka MŠ Jana Růžková
ředitel školy Mgr. Jaroslav Cafourek

