ZÁPIS DĚTÍ MŠ JEZDKOVICE 2021
k předškolní docházce pro školní rok 2021/2022 bude bez osobní přítomnosti dětí v MŠ.
Zápis V MŠ proběhne 5. 5. 2021
V období 2. 5. 2020 – 16. 5. 2020 JE MOŽNO ZASLAT ŽÁDOST S PODKLADY- VIZ. MANUÁL K ZÁPISU MŠ
JEZDKOVICE PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022 NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH MŠ JEZDKOVICE
https://msjezdkovice.webnode.cz/
Odůvodnění. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy školství v souvislosti s opatřeními Ministerstva zdravotnictví
vydalo „Opatření k zápisům do MŠ pro školní rok 2021 – 2022“.
Postup:
 Na našem školním webu si prosím stáhněte Žádost o přijetí.
 Vyplňte, opatřete vlastnoručním podpisem.
 Pořiďte kopii rodného listu zapisovaného dítěte a občanského průkazu zákonného zástupce (popřípadě
oprávnění k zastupování).
 Doložení řádného očkování dítěte – POTVRZENÍ OD LÉKAŘE

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. Přihlášku je tedy možné doručit
následujícími způsoby:
1. do datové schránky školy 54kvxfa (termín podání je po celou dobu od 2. 5. do 16. 5. 2021)
2. poštou - Vložte do obálky a pošlete poštou doporučeně na adresu Mateřská škola Jezdkovice p.o., Jezdkovice 51, 747
55 (termín podání je po celou dobu od 2. 5. do 16. 5. 2021)
3.osobní podání: v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je nezbytné organizovat příjem žádostí tak,
aby nedošlo k vyšší koncentraci a k vyššímu pohybu osob v prostorách školy.
Osobní podání žádosti – pouze po telefonické domluvě – tel.: 603 196 193
Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického
podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.
Při podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání uvede zákonný zástupce dle správního řádu náležitosti stanovené v §
34b odst. 2 školského zákona, kterými jsou:
•
• jméno a příjmení žadatele (dítěte),
•

• datum narození,

•

• místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování (podle § 19 odst. 3 správního řádu),

•

• označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní mateřská škola- MŠ Jezdkovice, p.o.),

•
• podpis osoby, která žádost podává (v tomto případě podpis zákonného zástupce, který dítě při podání žádosti
zastupuje.

