Vážení zákonní zástupci,
konkrétní termín zápisu k předškolnímu vzdělávání stanoví ředitel školy, a to v souladu se
školským zákonem (§ 34 odst. 2).

Zápisy na školní rok 2021/2022 budou probíhat
od 2. května do 16. května 2021
bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců v MŠ
Vzhledem k mimořádným opatřením upřednostňujeme:
1. podání přihlášky datovou schránkou (datová schránka školy: v7xmdmq)
2. emailem s elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!)
3. poštou – doporučeně – pro kontrolu podání (obálku označte nápisem ZÁPIS do MŠ)
4. v krajním případě dle konkrétní situace osobním podáním ve škole
V těchto případech (bod 1–3) bude registrační číslo dítěte oznámeno zákonným zástupcům
prostřednictvím dodaných kontaktních údajů
Vzhledem k možnostem podání přihlášky bez osobní přítomnosti v MŠ stanovuje ředitelka
termíny pro příjem žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání
od 2. května do 16. května 2021
(doručení žádostí do MŠ do 16. 5. 2021)

Doklady k doručení:
1. Předem vyplněnou žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání podepsanou
oběma zákonnými zástupci
2. Evidenční list dítěte vyplněný, potvrzený od lékaře a podepsaný oběma
zákonnými zástupci
Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění
povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze
imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká
dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.
V současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře. Pro doložení této povinnosti
zákonný zástupce:
a) prohlásí, že je dítě řádně očkované (viz prohlášení rodičů – ke stažení na webových
stránkách školy)
b) doloží kopii očkovacího průkazu

3. Rodný list dítěte – kopii – cizí státní příslušníci – rodný list dítěte nebo platný pas s
povoleným pobytem delším než 90 dnů a platný pas zákonného zástupce.
4. souhlas s pořízením písemností osobní povahy dítěte
5. souhlas se zpracováním citlivých údajů

Školským obvodem – spádovost – Horšice, Dolce, Újezd, Vitouň

(MHMP – OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA o školských obvodech mateřských škol)
O přijetí dítěte nerozhoduje datum podání žádosti, ale kritéria Mateřské školy pro přijímání dětí ke
školnímu vzdělávání na školní rok 2021/2022.
Tiskopisy jsou přístupné na webu školy- https://skolahorsice.cz/

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

EVIDENČNÍ LIST PRO DÍTĚ V MATEŘSKÉ ŠKOLE

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ K OČKOVÁNÍ

SOUHLAS S POŘÍZENÍM PÍSEMNOSTÍ OSOBNÍ POVAHY DÍTĚTE

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM CITLIVÝCH ÚDAJŮ

Pro děti, které do 31.srpna 2021 dosáhnou věku pěti let, je od 1.září 2021 předškolní
vzdělávání povinné.
Jiné možné způsoby plnění povinného předškolního vzdělávání détěte:
– individuální vzdělávání dítěte – oznámí zákonný zástupce písemně v době zápisu (vzor
oznámení v dokumentech MŠ), nejpozději do konce května. Povinností zákonného zástupce je
zajistit účast dítěte u ověření úrovně osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech dle
Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání v mateřské škole (nejedná se o
zkoušku), rodič pouze obdrží doporučení pro další postup při vzdělávání. Dítě může být vzděláváno
doma rodičem, jinou osobou, nebo může navštěvovat jiné zařízení, než je mateřská škola.

