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Povinné dokumenty:
-

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání1, jejíž součástí je:
Potvrzení stanoveného pravidelného očkování dítěte praktickým dětským lékařem2
(netýká se dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání3)

-

Rodný list – kopie

Způsob podání dokumentů:
-

do datové schránky školy - hkmmc3r 4 ,

-

e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem zákonného zástupce,
mszasada@volny.cz (nelze poslat prostý email!),

-

poštou na adresu: MŠ Zásada 326, 468 25 Zásada,

-

osobně vhodit do poštovní schránky mateřské školy (bílá schránka na budově MŠ),

-

v krajním případě osobní podání v mateřské škole (po předchozí tel. domluvě 774 898 283).

O přijetí k předškolnímu vzdělávání nerozhoduje datum podání ani pořadí podaných žádostí.
Po doručení povinných dokumentů Vám bude stejnou „cestou“, jako jste žádost podali (do datové schránky, e-mailem, poštou nebo osobně), sděleno
registrační číslo, pod kterým bude Vaše žádost
o přijetí evidována a další informace k přijímání.
Seznam registračních čísel přijatých dětí bude zveřejněn nejpozději do 28. 5. 2021 na webových stránkách mateřské školy a na vývěsní tabuli mateřské
školy. Ne písemně.
----------------------------------------------------------------------------1 Žádost

o přijetí k předškolnímu vzdělávání ke stažení na webových stránkách MŠ /www.mszasada.cz/
nebo v MŠ (po telefonické domluvě). Vyplňte, prosím, na žádosti o přijetí Vaši e-mailovou adresu
a telefon (přestože není toto pole povinné) pro rychlejší komunikaci v případě nejasností.
2 Dle ustanovení § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví vydá doklad o provedení pravidelného očkování nebo doklad o tom, že je dítě proti
nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci, poskytovatel zdravotních služeb v oboru praktické lékařství pro děti
a dorost. Nelze akceptovat potvrzení jiných lékařů. S ohledem na současnou situaci je nutné se s lékařem spojit telefonicky a domluvit se na potvrzení o
pravidelném očkování dítěte.
3Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhnou do 31. 8. 2021 pěti let.
4Datovou schránku si rodiče mohou zřídit zdarma. Odeslání žádosti datovou schránkou mateřské škole je také zdarma. Více informací na https://chcidatovku.cz/

Povinné dokumenty:
- žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání, jejíž součástí je čestné prohlášení k očkování dítěte (v současné situaci nenavštěvujte
osobně praktického lékaře),
- kopie rodného listu,
- kopie očkovacího průkazu (netýká se dítěte, které plní povinné předškolní vzděl.).
Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání ke stažení na webových stránkách MŠ /www.mszasada.cz/ nebo vyzvednout v MŠ ve středu
29. 4. 2020 od 9:00 – 11:00.
Způsob podání žádosti a ostatních dokumentů:
- do datové schránky školy - hkmmc3r,
- e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!) mszasada@volny.cz,
- poštou - MŠ Zásada 326, 468 25 Zásada,
- vhodit do poštovní schránky MŠ (na plotu školní zahrady u přilehlého parkoviště),
- v krajním případě osobní podání (po předchozí telefonické domluvě 774 898 283).
Po doručení povinných dokumentů
Vám bude e-mailem, popř. poštou sděleno registrační číslo
pod kterým bude evidována Vaše žádost o přijetí a další informace.
Vyplňte, prosím, na žádosti o přijetí Vaši e-mailovou adresu
(přestože není toto pole povinné) pro rychlejší komunikaci.

