Organizace zápisu do MŠ Rousínov pro školní rok 2020/2021
Na základě "Opatření k zápisům do MŠ na školní rok 2020/21", č.j. MSMT-15657/2020-1 ze dne 3. 4.
2020, proběhne zápis do MŠ Rousínov v prodlouženém termínu od 6. 5. do 15. 5. 2020 následujícím
způsobem:
Na webových stránkách školy (záložka vlevo "provozní info") si stáhnete Žádost o přijetí spolu s
Informacemi k osobním údajům, nebo si tiskopisy vyzvednete v papírové podobě, od úterý 14. dubna
2020 u hlavního vstupu do budovy školy.

Žádost o přijetí spolu s přílohami zašlete (od středy 6. 5. do pátku 15. 5.):
1.
2.
3.
4.
5.

do datové schránky školy (9rcpee5),
e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý e- mail!),
poštou,
vhozením do poštovní schránky na budově školy
v krajním případě osobně (bez přítomnosti dítěte):
ve středu 13. 5. 2020 od 7:00 do 12:00 hodin,
ve čtvrtek 14. 5. 2020 od 13:00 do 16:00 hodin.
Vstup pro zápis bude označen, zákonní zástupci jsou povinni dodržet všechna hygienická nařízení.

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného
elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit
jedním z výše uvedených způsobů.
Doklady k zápisu:
•
•

Rodný list - stačí odeslat formou prosté kopie dálkovým způsobem, případně přinést s sebou
Doložení řádného očkování dítěte: dle doporučení MŠMT je možné tuto povinnost splnit tak, že
zákonný zástupce:
1. prohlásí, že je dítě řádně očkované (vzor najdete na další straně textu)
2. doloží kopii očkovacího průkazu.

Protože ale stále platí zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, zdvořile Vás žádáme,
abyste si PŘEDNOSTNĚ opatřili potvrzení praktického lékaře o očkování dítěte. Po domluvě s
lékařem lze toto potvrzení opatřit za dodržení všech hygienických nařízení. (Podle platné legislativy
je lékař povinen Vám toto potvrzení vystavit.) Děkujeme za pochopení.
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 zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy nemusí dokládat
žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře.
Po doručení žádosti o přijetí do MŠ vám bude přiděleno registrační číslo (odesláno zpět datovou
schránkou, e-mailem, poštou, případně předáno osobně). Seznam přijatých dětí pak bude zveřejněn pod
těmito registračními čísly na webu a u hlavního vstupu do MŠ.
Připomínáme, že dítě, které do 31. 8. 2020 oslaví páté narozeniny, musí zákonný zástupce do
mateřské školy zapsat - vztahuje se na něj povinné předškolní vzdělávání. Zákonný zástupce ale může
pro dítě zvolit jiný způsob - individuální vzdělávání. Žádost o individuální vzdělávání zákonný zástupce
předá při zápisu zároveň s přihláškou do MŠ (vzor zašleme na vyžádání), nebo nejpozději 3 měsíce před
počátkem školního roku.

Nárok na přijetí do spádové mateřské školy mají děti, které do 31. 8. 2020 oslaví třetí narozeniny.
Mladší dítě zákonný zástupce může přihlásit, ale mateřská škola ho nemusí přijmout.
Prohlašujeme, že kopie dokladů, které obsahují osobní údaje, budou po ukončení přijímacího řízení
skartovány nebo uloženy do dokumentace, pokud nám zákonný předpis ukládá je uložit.

Čestné prohlášení k očkování dítěte

Prohlašuji, že …………………………………………, nar……………………
se podrobil(a) všem stanoveným očkováním podle zákona o ochraně veřejného zdraví.

Příloha: kopie očkovacího průkazu

V ......................... dne .............

podpis zákonného zástupce ...................................

