Informace k zápisu do MŠ Přítluky pro šk. rok 2020/2021
Vážení rodiče, dle doporučení MŠMT, proběhne letošní zápis do MŠ Přítluky bez fyzické účasti dětí i
zákonných zástupců.
Žádám zájemce o zapsání dítěte do MŠ Přítluky na školní rok 2020-21, aby od 13. 5. - 16. 5. 2020
doručili poštou na adresu MŠ Přítluky, Horní 125, 69104 Přítluky nebo osobně vhodili do schránky u
brány MŠ následující:
-

-

-

Vyplněné žádosti o přijetí do MŠ. (Nezapomeňte pečlivě vyplnit email, telefon. Na tyto
kontaktní údaje Vám bude posláno registrační číslo dítěte. Při vyvěšování výsledků podle
čísla poznáte, zda dítě bylo přijato. Nejsou uváděna jména dětí.)
Kopie rodného listu dítěte. (Pouze nakopírované. Po správním řízení bude skartováno.)
Čestné prohlášení o očkování dítěte. V případě, že dítě není očkováno (kontraindikace) musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení,
že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.
Povinnost očkování se dětí s povinnou docházkou (děti, které dosáhnou k 31. 8. 2020 5 let)
netýká.
Kopie očkovacího průkazu dítěte. (Pouze nakopírované.)

Žádosti o přijetí:
-

-

Je možno si stáhnout na webu MŠ Přítluky: www.pritluky.cz/mspritluky/ ( v sekci
dokumenty). Druhou část – potvrzení od lékaře k zápisu nepřikládejte (místo toho je Vaše
čestné prohlášení o očkování). Tuto část si necháte od lékaře potvrdit, až se epidemiologická
situace uklidní, bude Vám sděleno.
Vyzvednout si vytištěné žádosti. Budou v termínu 30. 4.2020 od 9 – 12 hod. umístěny před
vchodovými dveřmi budovy MŠ Přítluky.

Čestné prohlášení o očkování:
-

Stáhnout si z webu MŠ Přítluky (v sekci dokumenty).
Vytištěné vyzvednout si spolu se žádostí o přijetí 30. 4. 2020 od 9 – 12 hod- bude umístěno
před budovou MŠ.

Výsledky zápisu:
-

Budou vyvěšeny na webových stránkách MŠ Přítluky www.pritluky.cz/mspritluky/, na bráně
MŠ Přítluky do 31. 5. 2020.
Přijaté děti budou pod registračním číslem (obdržíte na email nebo telefon).
Nepřijetí dítěte bude rodičům zasláno poštou.

V případě dotazů mě kontaktujte.
Děkuji za spolupráci.
V Přítlukách 9. 4. 2020
Bc. Jana Michnová, ředitelka MŠ Přítluky
Kontakty: skolka.pritluky@cmail.cz, 602792934

