Základní škola T. G. Masaryka a mateřská škola, Chroustovice, okres Chrudim

Č. j.: CH127-M-c/2021

Chroustovice 15. 3. 2021

INSTRUKCE PRO ZÁPIS DO MATEŘSKÉ
ŠKOLY 2021/2022
Na základě mimořádných opatření vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s onemocněním
COVID-19, zápisy k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022 proběhnou bez přítomnosti
dětí a zákonných zástupců. Zápisy k předškolnímu vzdělávání proběhnou v souladu s právními
předpisy.
Postup při zápisu k předškolnímu vzdělávání:
 Žádost o přijetí si vytisknete (ke stažení na webu MŠ), nebo po předchozí telefonické domluvě
(724 508 297) vyzvednete v MŠ.
 Vše vyplníte hůlkovým písmem.
Formuláře potřebné k zápisu do MŠ:
 Žádost o přijetí do MŠ 2021/2022 – žádost musí být potvrzena praktickým lékařem. Lékař
potvrdí, že je dítě řádně očkované nebo, že je dítě proti nákaze imunní, nebo se nemůže
očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní
povinné předškolní vzdělávání. Potvrzení může být součástí Žádosti o přijetí, nebo jako
samostatná příloha.
 Rodný list dítěte – prostá kopie.
Vyplněné formuláře lze doručit následujícími způsoby:
 do datové schránky školy (e5ip2w) – 2. – 16. 5. 2021
 e-mailem s uznaným elektronickým podpisem (nelze poslat prostý e-mail!)
na e-mail MŠ (mschroustovice@centrum.cz) - 2. – 16. 5. 2021
 poštou na adresu MŠ Chroustovice - 2. – 16. 5. 2021 (rozhodující je datum podání na poštu)
 v krajním případě osobní podání ve dnech zápisu do MŠ 6. 5. 2021 od 12:30 – 15:30hod.
a 7. 5. 2021 od 8:30 – 11:30 hod. – do budovy bude umožněn vstup vždy jen jednomu
zákonnému zástupci, abychom předešli vyšší koncentraci a vyššímu pohybu osob v prostorách
školy. Dostavte se v předepsaném respirátoru (nanoroušce), použijte desinfekci před vchodem
do budovy MŠ a řiďte se instrukcemi při vstupu do budovy MŠ.
Zákonný zástupce po podání Žádosti obdrží registrační číslo dítěte (e-mailem, který bude uvedený na
žádosti nebo osobně při jejím podání), pod kterým bude vedeno po dobu správního řízení.
O přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání nerozhoduje datum podání žádosti, ale stanovená kritéria –
zveřejněná na webových stránkách školy. Seznam přijatých dětí bude zveřejněn na webových
stránkách školy.
V případě potřeby pište na e-mail: mschroustovice@centrum.cz
Mgr. Marie Houdková
ředitelka školy
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