Z Á P I S pro školní rok 2021/2022
do Mateřské školy Hrubčice, bude probíhat

v období od 2. do 16. května 2021
Zápis proběhne v souladu s ustanovením zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání v platném znění a
mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti
s protiepidemickým opatřením

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo opatření k organizaci zápisů
pro školní rok 2021/2022
se zahájením předškolního vzdělávání od 1. 9. 2021
ZÁPIS BUDE PROBÍHAT TAK,
ABY BYLA ZARUČENA BEZPEČNOST DĚTÍ I DOSPĚLÝCH,
RESPEKTOVÁNY INDIVIDUÁLNÍ MOŽNOSTI A OMEZENÍ JEDNOTLIVÝCH
ÚČASTNÍKŮ

Podání žádosti
Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí k
předškolnímu vzdělávání učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Řádně vyplněnou
a podepsanou Přihlášku k předškolnímu vzdělávání, je tedy možné doručit následujícími způsoby:
1. do datové schránky školy
797krw5
2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem
mshrubcice@tiscali.cz
3. poštou nebo do schránky MŠ, v zalepené obálce označené

ZÁPIS DO MŠ

doručovací adresa: MŠ Hrubčice, Hrubčice 40, 798 21 Bedihošť
4. osobní podání

5. a 6. 5. 2021
předem je nutná rezervace časů pro individuální schůzky, které
jsou možné za předpokladu dodržení mimořádných protiepidemických opatření
platných v dané době tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci osob v prostorách školy
telefonicky: 582 368 328, nebo přes emailovou adresu MŠ: mshrubcice@tiscali.cz

.
Pokud zákonný zástupce podá žádost prostřednictvím jiných technických prostředků, než jsou výše uvedené
(např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, faxem apod.), je nutné, aby ji do 5 dnů potvrdil,
jinak se k žádosti nepřihlíží!

Zákonný zástupce je povinen doložit přílohy k žádosti:
1. Kopii rodného listu
Pro doložení rodného listu platí, že stačí odeslat jeho prostou kopii dálkovým způsobem. Tato kopie pak
musí být součástí spisu.

2. Doložit řádné očkování dítěte – kopii očkovacího průkazu
Podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění
povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze
imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci (musí být potvrzeno lékařem).
Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

Kromě doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do
mateřské školy dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře.

Formulář k vyplnění

o Žádost k předškolnímu vzdělávání dítěte v MŠ
je k dispozici na web. stránkách MŠ - www.mshrubcice.cz

