Mateřská škola Bílov, příspěvková organizace, 743 01 Bílov č. 99
Mob.775 099 383, e-mail:ms.bilov@seznam.cz, ID: r97mbhs

Opatření k zápisům do MŠ pro školní rok 2020/2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává ke dni 3.4.2020
v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva
v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID – 19 opatření k organizaci
zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021 (MSMT15657/2020-1). Zápisy budou probíhat v květnu, a to bez přítomností dětí a
zákonných zástupců.
Opatření:
1. Organizovat zápisy bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců
ve škole. Upřednostnit, pokud je to možné podání přihlášky:
 datovou schránkou, e-mailem, poštou, osobně
2. Zápis je stanoven na pondělí 4.5.2020 od 9:00 do 11:30 hod. Žádosti
k zápisu do MŠ Bílov budeme přijímat do 16.5.2020.
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 možné doručit
následujícími způsoby:
1.do datové schránky: r97mbhs
2.e-mailem s uznáváným elektronickým podpisem zákonného zástupce
(nelze poslat prostý e-mail) ms.bilov@seznam.cz
3.poštou
4.osobní podání
Pokud by bylo podání učiněno e-mailem bez uznávaného elektronického
podpisu, 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 § 34
ODST.2 ŠKOLSKÉHO ZÁKONA A TO:
 Jméno a příjmení žadatele(dítěte)
 Datum narození
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 Místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování (podle
§ 19 odst. 3 správního řádu)
 Označení Mateřské školy Bílov, které je žádost určena
 Podpis osoby, která žádost podává (zákonný zástupce, který dítě při
podání žádosti zastupuje)
Zákonný zástupce uvede:
 Jméno a příjmení
 Místo trvalého pobytu, popř. jinou adresu pro doručování
Zastupuje-li dítě jiná osoba než zákonný zástupce, doloží své oprávnění dítě
zastupovat.
Nové pokyny pro rodiče :
 RODNÝ LIST DÍTĚTE – STAČÍ ODESLAT PROSTOU KOPII DÁLKOVÝM
ZPŮSOBEM ANEBO PŘEDAT OSOBNĚ
 OČKOVÁNÍ DÍTĚTE – VYPSAT ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O ŘÁDNÉM
OČKOVÁNÍ DÍTĚTE, DOLOŽIT KOPII OČKOVACÍHO PRŮKAZU
 V případě, že nebylo dítě očkováno podle očkovacího kalendáře, musí
zákonný zástupce na dálku kontaktovat praktického lékaře a vyžádat si
od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže
podrobit pro trvalou kontraindikaci.
 Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní
vzdělávání.
V SOUČASNÉ SITUACI NENAVŠTĚVUJTE OSOBNĚ PRAKTICKÉHO LÉKAŘE.
VEDLE DOLOŽENÍ DOKLADU O OČKOVÁNÍ NEMUSÍ ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE O
PŘIJETÍ DÍTĚTE DO MATEŘSKÉ ŠKOLY DOKLÁDAT ŽÁDNÉ JINÉ VYJÁDŘENÍ
NEBO POTVRZENÍ LÉKAŘE.

V Bílově 5.4.2020
Mgr. Věra Heiníková
ředitelka MŠ Bílov

