UPOZORNĚNÍ K ZÁPISU DO MŠ
Vážení rodiče,
v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 jsme nuceni upravit organizaci
zápisu k předškolnímu vzdělávání dle pokynů MŠMT (http://www.msmt.cz/opatreni-k-zapisum-do-ms-pro-skolni-rok-2020-2021).
Zápis dětí pro školní rok 2020/2021 proběhne bez přítomnosti dětí i jejich zákonných zástupců. Na webové stránky školy
(http://www.zstochovice.cz/aktuality-skolka/) budou vloženy veškeré potřebné formuláře, které si rodiče stáhnou, vytisknou a vyplní.
1.
2.
3.
4.
5.

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
Souhlas se zpracováním osobních údajů
Přihláška
Evidenční list
Čestné prohlášení – očkování*

*Vzhledem k aktuální situaci nebudou zákonní zástupci potvrzovat přílohu žádosti o přijetí u dětského lékaře, ale čestným prohlášením a kopií očkovacího
průkazu doloží, že jejich dítě se podrobilo předepsanému pravidelnému očkování dle zákona o ochraně veřejného zdraví.
Čitelně vyplněné a podepsané dokumenty rodiče předají do MŠ následujícím způsobem:





Prostřednictvím datové schránky (m6emihn)
E-mailem s elektronickým podpisem (tochovice.ms@seznam.cz)
Poštou (Tochovice 165, 262 81)*
Případně osobně vložit do poštovní schránky MŠ*

*Na obálku poznamenat „Zápis k PV“
Spolu s vyplněnými dokumenty je nutné přiložit kopii rodného listu dítěte a kopii očkovacího průkazu dítěte.
Příjem žádostí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021 spolu s výše uvedenými formuláři je stanoven od 4. 5. do 13. 5. 2020 včetně.

Další informace:


Pokud bylo dítě vyšetřeno ve školském poradenském zařízení, zákonný zástupce přiloží kopii doporučení.



Pokud má ředitel školy pochybnosti o pravosti předložených dokladů, může zákonného zástupce požádat o předložení originálu či ověřené kopie.



Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhly do 31. 8. 2020 pěti let.



Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání. I přes tuto skutečnost musí dítě řádně do MŠ
přihlásit a poté požádat o individuální vzdělávání dítěte.



Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní
nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (dle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví). Tato povinnost se netýká dítěte, které plní
povinné předškolní vzdělávání.



Prosím zákonné zástupce, aby do formulářů uváděli kontakt (telefon/e-mail), na kterém budou v případě doplnění údajů k dispozici. Prostřednictvím
uvedeného kontaktu budou rodiče rovněž informováni, pod jakým registračním číslem byla jejich žádost zaevidována.



Výsledky zápisu budou zveřejněny na webových stránkách školy pod registračním číslem uchazeče.

Děkujeme za pochopení a v případě dotazů využijte e-mailovou adresu MŠ (tochovice.ms@seznam.cz).

