Na základě Opatření ministra školství , mládeže a tělovýchov, Č.j.: MSMT – 15657/2020-1
vyhlašuje ředitelka Mateřské školy v Žebráku, okres Beroun, příspěvková organizace,
Hradní 68, 267 53 Žebrák zapisování dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok
2020/2021.
Doba pro podání žádosti o přijetí dítěte od 2. května 2020 do 16. května 2020
Zápis k předškolnímu vzdělávání bude proveden bez osobní přítomnosti dětí i zákonných
zástupců ve škole.
Zapsány budou pouze děti, které dovrší k 31. 8. 2020 věku 3 let.
Zákonní zástupci vyplní a doručí:
1. žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání; ke stažení na www.mszebrak.cz
2. čestné prohlášení k očkování (netýká se dítěte, které od 1. 9. 2020 bude plnit povinné
předškolní vzdělávání), ke stažení na www.mszebrak.cz
3. doloží kopii rodného listu dítěte (k ověření zákonného zástupce dítěte)
4. doloží kopii očkovacího průkazu (netýká se dítěte, které k 31. 8. 2020 dovrší pěti let
a bude plnit povinné předškolní vzdělávání)
V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce
dítěte kontaktovat na dálku praktického lékaře (pediatra) a vyžádat si od něj potvrzení, že je
dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.
Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je potřeba, aby doložila své
oprávnění dítě zastupovat!
Žádost o individuální vzdělávání dítěte, které dovrší k 31. 8. 2020 pět let (formulář na
www.mszebrak.cz), doručí společně s žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
(do 16. 5. 2020) nebo nejpozději do 31. 5. 2020.
Způsob doručení přihlášky a dalších dokumentů:
1. do datové schránky školy: 2fnpdtu
2. e-mailem s elektronickým podpisem (nelze poslat jen prostý email!): mszebrak@razdva.cz
3. poštou (doporučený dopis na shora tučně uvedenou adresu školy)
Pokud by bylo podání učiněno e-mailem bez elektronického podpisu, telefaxem, atd., je
nutné jej do 5 dnů za strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.
Místo trvalého pobytu dítěte u spádových dětí ověří ředitelka MŠ na Městském úřadě
v Žebráku, který vede evidenci obyvatel.
Kritéria pro přijetí k dispozici na: www.mszebrak.cz sekce úřední deska.
V případě nejasností zasílejte své dotazy na mszebrak@razdva.cz.
Bc. Alena Šínová
ředitelka mateřské školy

