Zápis do MŠ Zdiby
Informace k zápisu dětí do Mateřské školy Zdiby, U Školy 48,
pro školní rok 2021/2022
Vážení rodiče,
v souvislosti s protiepidemickými opatřeními, budou letošní zápisy opět probíhat bez Vaší
přítomnosti ve škole. Tiskopisy, které od Vás budeme vyžadovat, najdete na webových stránkách
školy: www.skola-zdiby.cz, v oddíle Dokumenty MŠ, případně si je můžete vyzvednout po
telefonické dohodě osobně v mateřské škole.
Termín pro příjem žádostí je stanoven na období od 2. května do 16. května 2021.
Podání žádosti o přijetí s doplněnými informacemi je možné doručit následujícími způsoby:
•

datovou schránkou ZŠ: n86muk9

•

emailem s uznávaným elektronickým podpisem,

•

poštou (odesílejte tak, abychom obálku obdrželi do 16. 5. 2021)

•

vložením do poštovní schránky MŠ Zdiby, Na Lada 144, případně osobně po telefonické
domluvě

Žádost označte v předmětu zprávy „Zápis do MŠ 2021/2022“.
Jako přílohy žádosti budou tyto dokumenty:
•

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

•

Vyjádření lékaře, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkování nebo doklad, že je
dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci.

Správnost údajů podle občanského průkazu zákonného zástupce a podle rodného listu dítěte bude
ověřena dodatečně buď v červnu na informační rodičovské schůzce nebo na začátku školního roku v
září 2021.
Přijetí žádosti bude potvrzeno zasláním registračního čísla na email zákonného zástupce uvedený v žádosti o přijetí
dítěte k předškolnímu vzdělávání. O přijetí dítěte nerozhoduje datum podání dokumentů, ale stanovená „Kritéria
mateřské školy, U Školy 48, 250 66 Zdiby“ pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022
ze dne 15. 3. 2021.

Seznam přijatých dětí bude zveřejněn podle registračních čísel na webu ZŠ a MŠ Zdiby.
Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhnou do 31. 8. 2021 pěti let.
Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální
vzdělávání dle § 34b školského zákona. Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná osoba,
nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola. Zákonný zástupce musí i tak přihlásit dítě k
zápisu k předškolnímu vzdělávání. Oznámení o individuálním vzdělávání dítěte předá zákonný
zástupce řediteli školy zároveň s žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání nebo nejpozději 3 měsíce
před počátkem školního roku, tedy do 31. května 2021.

Kontaktní údaje:
Základní škola a Mateřská škola Zdiby
U Školy 48
250 66 Zdiby
telefon: 702 047 577 nebo 608 330 333
email: info@skolazdiby.cz
alena.baxova@skolazdiby.cz

Ve Zdibech dne 15. 3. 2021

Mgr. Ludmila Koktanová

Mgr. Alena Baxová

ředitelka školy

zástupkyně ředitelky pro MŠ

