ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY ZÁSMUKY
OD ŠKOLNÍHO ROKU 2021-22 (s nástupem od září 2021)
Zápis se uskuteční ve dnech 3.5.-16.5.2021
ABY BYLA ZARUČENA BEZPEČNOST DĚTÍ A DOSPĚLÝCH V SOUVISLOSTI
S PROTIEPIDEMICKÝMI OPATŘENÍMI, JE DOPORUČENO PŘIZPŮSOBIT
SITUACI TAK, ABY DOSPĚLÍ ŽÁDOST ODESLALI NEBO INDIVIDUÁLNĚ
PŘEDALI V MATEŘSKÉ ŠKOLE DLE NÍŽE UVEDENÝCH POKYNŮ.
Způsob podání žádosti:
1. rodiče si mohou stáhnout na webu MŠ v aktualitách a vyplnit
2. nebo mohou využít tzv. elektronického předzápisu (tj. rychlejší
varianta) - který bude k dispozici od 19.4.2021 na webu školy (program
rodiče navede, jaké další kroky je třeba podniknout)
3. žádost je možné také získat přímo v mateřské škole
dne 3.5. od 7 – do 16:30 h - po zazvonění před budovou.
Povinné přílohy žádosti:
1. kopie rodného listu – lze odeslat i prostou kopii dálkovým způsobem
2. doložení řádného očkování dítěte – potvrzení praktického dětského
lékaře na žádosti
Jak lze žádost doručit:
- vyplněnou žádost a povinné přílohy je třeba odevzdat do mateřské
školy v termínu od 3.5. - do 16.5., a to následujícími způsoby:
1. Do datové schránky školy: ID datové schránky: 27ukvka
2. emailem s elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email):
email: ms.zasmuky@centrum.cz
3. poštou na adresu mateřské školy: MŠ Zásmuky, Zahradní 470, 281 44
Zásmuky (rozhodující je datum podání na poštu)
4. osobně nebo po telefonické dohodě: 321 796 294, 607 940 006
ŽÁDOST MUSÍ BÝT PODEPSANÁ ZÁKONNÝM ZÁSTUPCEM!

Na email zákonných zástupců, který rodiče uvedou na žádosti, bude
rodičům zasláno registrační číslo žádosti.
Pod tímto registračním číslem budou zveřejněny výsledky přijímacího
řízení (přijetí nebo nepřijetí dítěte).
Zákonná lhůta pro správní řízení je 30 dní. Předpokládané datum vydání
rozhodnutí je naplánované na pondělí 31.5.2021.
Výsledky správního řízení budou zveřejněny na webu školy a na vývěsce
před budovou mateřské školy. V případě nepřijetí dítěte bude rozhodnutí
zasláno poštou. PŘI ROZHODOVÁNÍ O PŘIJETÍ DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY JE
POSTUPOVÁNO DLE PLATNÝCH KRITÉRIÍ.

Další informace lze získat na www.skolka-zasmuky.cz

Mgr. Jarmila Křápová, ředitelka

