INFORMACE K PRŮBĚHU ZÁPISU DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

V souvislosti s aktuální epidemiologickou situací bude zápis k předškolnímu vzdělávání od
školního roku 2020/2021 probíhat bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců (viz opatření
MŠMT ze dne 3.4 2020).
Termín a místo zápisu:
2. 5. – 6. 5. 2020
MATEŘSKÁ ŠKOLA DUBÁNEK, KŘIŽÍKOVA 157, DUBÍ 1, PŘÍSPĚVKOVÁ
ORGANIZACE
se sídlem: Křižíkova 157/6, 41701 Dubí 1

Dokumenty k zápisu dítěte do MŠ:
1. žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání podepsaná oběma zákonnými zástupci
dítěte /oboustranný dokument s uvedením stanovených kritérií pro přijímání dětí/
Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je nutné, aby doložila své úředně
ověřené oprávnění dítě v dané věci zastupovat.
2. prostá kopie rodného listu dítěte opatřená souhlasem zákonného zástupce
s poskytnutím kopie RL a podpisem
3. potvrzení o očkování nebo čestné prohlášení o očkování + kopie očkovacího
průkazu, označená jménem dítěte a podpisem zákonného zástupce (u děti s povinnou
předškolní docházkou se potvrzení o očkování nevyžaduje)
4. občané třetích zemí doloží oprávnění k pobytu na území ČR ve smyslu ustanovení §
20 školského zákona
NA ŽÁDOSTI PROSÍM UVEĎTE KONTAKTNÍ TELEFON, E MAILOVOU ADRESU,
PŘÍPADNĚ ADRESU DATOVÉ SCHRÁNKY PRO PŘÍPAD POTŘEBY VÝZVY
K DOPLNĚNÍ ZALOŽENÉHO SPISU A PŘIDĚLENÍ REGISTRAČNÍHO ČÍSLA.
V případě, že zákonný zástupce nevyužije k podání žádosti formulář školy, je nutné, aby jeho
žádost splňovala náležitosti stanovené v § 34b odst. 2 školského zákona a byla v souladu se
správním řádem.
Formulář žádosti je zákonným zástupcům dětí dostupný:

a) na webu školy k vytištění /www.msdubanek.cz/
b) v papírové podobě v deskách umístěných u vchodu do mateřské školy
c) osobně v mateřské škole, pouze po předešlé telefonické domluvě (725 515 942)
Způsoby podání žádosti:
1. elektronicky
e mailem na adresu reditel@msdubanek.cz– s uznávaným elektronickým podpisem –
nelze jen poslat prostý e mail
do datové schránky školy – ID dbnkq26

2. poštou doporučeně na adresu školy – Mateřská škola Dubánek, Křižíkova 157, 417 01

Dubí 1
3. vhozením do uzamčené poštovní schránky označené ZÁPIS 2020, umístěné na plotě
školy-schránka bude vybírána ve dnech od 4. 5. 2020 - 6. 5. 2020 vždy ve 12.00 hod.,
za přítomnosti komise, složené z ředitelky školy a jednoho zástupce školy
4. v nutném případě osobním podáním ve dnech 4.-6. 5. 2020 v době od 9,00 do 12,00
hodin, a to po předchozí telefonické domluvě na čísle 725 515 942
(Opatření předcházející vyšší koncentraci osob v prostorách školy)
Do správního řízení budou zařazeny žádosti doručené ve dnech 4. 5. - 6. 5. 2020, včetně.

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ BUDE OZNÁMENO
• zveřejněním seznamu přijatých dětí pod registračními čísly
• na přístupném místě u vchodu do budovy školy a na webové stránce školy
www.msdubanek.cz.
• v předpokládaném termínu dne 1. 6. 2020
• seznam bude zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů
DOLOŽENÍ ŘÁDNÉHO OČKOVÁNÍ DÍTĚTE
• 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:
• 1. prohlásí, že je dítě řádně očkované (vzor viz příloha)
• 2. doloží kopii očkovacího průkazu
Ředitel školy porovná očkovací průkaz s očkovacím kalendářem-tedy porovná, zda
dítě bylo očkováno všemi vakcínami, které v jeho věku má mít. Očkovací kalendář
plyne z právních předpisů, viz příloha
• V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, 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.
• Vedle doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely
správního řízení o přijetí do mateřské školy dokládat žádné jiné vyjádření
nebo potvrzení lékaře.
V případě dotazů kontaktujte ředitelku školy na telefonním čísle 725 515 942.
V Dubí dne 17. 4. 2020

Věra Klimešová, ředitelka

