Zápis k předškolnímu vzdělávání proběhne vzhledem k mimořádnému
opatření bez osobní přítomnosti dětí a jejich zákonných zástupců ve škole.
Uskuteční se v termínu od 3. května 2021 do 14. května 2021.

Povinnost plnění předškolního vzdělávání mají děti, které dosáhnou do 31. 8. 2021 pěti
let.
Jak to udělat technicky?
1. Úplně nejdříve musíte vyplnit žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní
rok 2021/2022. Tiskopis najdete na této stránce v příloze.
2. Pak přiložte, prosím, prostou kopii rodného listu.
3. Vytiskněte a vyplňte evidenční list dítěte, kde také doložíte povinnost očkování
potvrzením praktického dětského lékaře. Tiskopis najdete na této stránce v příloze.
Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví
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.
Jak můžete tyto dokumenty doručit do školy?
V době od 3. května 2020 do 14.května 2021:
1. Poštou na adresu: Základní škola a Mateřská škola Dublovice, okres Příbram
262 51 Dublovice 56
(dokumenty můžete vhodit do poštovní schránky na základní škole v zalepené obálce
s nápisem „ZÁPIS DO MŠ“)
2. Osobním doručením do školy vždy po telefonické domluvě na čísle 725 404 268.
3. E-mailem s uznaným elektronickým podpisem (nestačí jen poslat prostý e-mail) na
v.burianova@zsdublovice.cz
4. Do datové schránky školy: 86wmc5g
Vyjdeme Vám maximálně vstříc.

Kritéria pro rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole:
1. Věk přihlašovaného dítěte
2. Trvalý pobyt dítěte v obci Dublovice
3. Nejvyšší povolený počet dětí v mateřské škole

Jak se dozvíte, že dítě bylo přijato/nepřijato?
Do 30 dnů od podání žádosti budete telefonicky kontaktováni a budou Vám sděleny další
informace ohledně rozhodnutí.

Prosím, neváhejte mě kontaktovat v případě jakýchkoliv nejasností.

Mgr. Věra Burianová, ředitelka školy

