INFORMACE K ZÁPISU DĚTÍ DO PŘEDŠKOLNÍHO ZAŘÍZENÍ
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo v souvislosti s mimořádnými opatřeními
vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19
opatření k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021. Zápisy
budou probíhat v květnu, a to bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců.
Uskuteční se v termínu dle školského zákona, tedy v období od 2.5.2020 do 16.5.2020
Z důvodu těchto opatření jsme museli upravit procesní způsob zápisu nových dětí.
Konkrétní termín zápisu k předškolnímu vzdělávání v MŠ Moravská Chrastová 44 stanovuji
v souladu se školským zákonem (§ 34 odst. 2) takto :
Na dny úterý
5.5. 2020 od 8.30hod – 12.30hod
středa
6.5. 2020 od 13.00hod – 16.00hod
Formuláře potřebné k žádosti o přijetí jsou k dispozici na www.msmorchrastova.cz
Pokud zákonný zástupce dítěte nemá možnost podat žádost elektronicky, může se domluvit na
osobním vyzvednutí tiskopisů s ředitelkou MŠ na tel. čísle 739 085 448 – kdykoliv od 22.4.
Každému žadateli bude přiděleno registrační číslo, pod kterým bude dále evidován spis.
Postup při zápisu k předškolnímu vzdělávání :
1. Distanční podání žádosti – v období 2.5.2020-16.5.2020
- Do datové schránky MŠ / ID 88dgife /
- e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem / nestačí jen prostý email/
na adresu : info@msmorchrastova.cz
- zasláním poštou na adresu : MŠ Moravská Chrastová 44, 569 04 Brněnec

-

-

Zákonný zástupce doloží .
vyplněnou žádost o přijetí dítěte staženou z webu MŠ
čestné prohlášení o očkování dítěte – formulář na webu MŠ a kopii očkovacího
průkazu dítěte ( tato podmínka se nevztahuje na děti, které budou od 1.9.2020
plnit povinné předškolní vzdělávání – dovrší 5 let do 31.8.2020 )
prostou kopii rodného listu

2. Osobní podání žádosti
- V případě osobního podání žádosti přijde zákonný zástupce v termínu :
Úterý 5.5.2020 od 8.30hod -12.30hod. nebo
Středa 6.5.2020 od 13hod – 16.00hod
Zákonný zástupce doloží:
- vyplněnou žádost / nebo vyplní na místě /
- rodný list dítěte
- svůj občanský průkaz
- čestné prohlášení o očkování včetně očkovacího průkazu dítěte ( tato podmínka
se nevztahuje na děti, které budou od 1.9.2020 plnit povinné předškolní
vzdělávání – dovrší 5 let do 31.8.2020 )
- pokud má zákonný zástupce možnost, navštíví dětského lékaře a nechá si potvrdit
Přílohu k žádosti / na webu / - potom nemusí dokládat čestné prohlášení o
očkování
Vážení rodiče, za kolektiv MŠ Vám i dětem přeji v této nelehké době hodně sil a optimismu a
hlavně pevné zdraví! Pokud Vám bude cokoliv nejasného nebo potřebujete individuální
konzultaci, neváhejte se obrátit s dotazem na ředitelku MŠ Věru Vaňousovou na tel. číslo
739 085 448.

