Základní škola a Mateřská škola Františka Škroupa, Osice
Zápis do MŠ pro školní rok 2021/2022
Vážení rodiče, na základě metodického doporučení MŠMT v souvislosti
s protiepidemickými opatřeními bude zápis do MŠ probíhat bez osobní
přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole.

Zápis se uskuteční v termínu od 2. do 16. května 2021.
1. Na našich webových stránkách si vytisknete žádost o přijetí k předškolnímu
vzdělávání.
2. Vyplněnou a podepsanou žádost můžete do školy doručit těmito způsoby:
- vhodit do poštovní schránky školy umístěné na vstupních dveřích ZŠ
- poslat poštou (rozhodující je datum podání na poštu)
- poslat datovou schránkou, pokud ji také máte
- poslat elektronicky, pokud máte elektronický podpis (nelze pouhým
mailem)
3. Žádost můžete také přinést do školy osobně (nebo ji až ve škole vyplnit),
zvláště pokud se chcete ještě na něco osobně zeptat nebo se na něčem
domluvit. Pouze rodiče, ne děti!
- možnost osobního podání platí jen v pondělí 10. 5. 2021
od 16 do 18 hodin.
4. K žádosti přikládejte:
 prostou kopii rodného listu dítěte bez úředního ověření.
 doložení řádného očkování dítěte (kopii očkovacího průkazu). Tato
povinnost se netýká dítěte, které bude plnit povinné předškolní vzdělávání.
Podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy je podle § 50 zákona o ochraně
veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným

očkováním. Pokud dítě není očkováno, doložte potvrzení od lékaře, že je
proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou
kontraindikaci. V případě dítěte se speciálně vzdělávacími potřebami doložte
kopii doporučení školského poradenského zařízení.
5. Po zaregistrování došlých žádostí bude každému dítěti přiděleno registrační
číslo, pod kterým bude uvedeno v seznamu přijatých dětí. Toto registrační
číslo bude rodičům písemně sděleno. Pořadí podaných přihlášek
nerozhoduje o přijetí.
6. V tomto školním roce bude přijato 13 dětí podle stanovených pravidel.
7. Rozhodnutí o přijetí bude zveřejněno na webu školy 19. 5. 2021.
8. Rozhodnutí o nepřijetí budou zasílána zákonným zástupcům dětí datovou
schránkou nebo poštou.
9. Nahlédnout do spisu budou moci zákonní zástupci 18. 5. 2021
od 16 do 17 hodin.
10. Pokud nebude žádost podávat zákonný zástupce, je třeba doložit zmocnění
k zastupování „plnou moc“, podepsanou zákonným zástupcem.
Podpis nemusí být ověřen.
11. Pokud to bude možné, tak se v druhé polovině června se uskuteční schůzka
rodičů nově přijatých dětí a návštěva dětí v MŠ.
12. Pokud se chcete ještě na něco zeptat, volejte (495 451 581 ) nebo pište
na mail (ms.osice@seznam.cz ).
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