Mateřská škola Na Pohoří Zruč nad Sázavou
Na Pohoří 574, 285 22 Zruč nad Sázavou
www: ms-napohori.cz, e-mail: info@ms-napohori.cz

Zápis do MŠ Na Pohoří Zruč nad Sázavou – aktuální informace
Zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022 proběhne v souladu s právními předpisy, ale se změnami
nebo upuštěním od některých tradičních postupů (v souvislosti s protiepidemickými opatřeními a z důvodu zajištění
bezpečnosti dětí i dospělých, s respektem individuálních možností a omezení jednotlivých účastníků).
Zápis do Mateřské školy Na Pohoří Zruč nad Sázavou bude probíhat od 3. 5. 2021 do 14. 5. 2021 bez osobní
přítomnosti dětí.
Vzhledem k mimořádným opatřením situace vyžaduje:





Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (zveřejněna na webových stránkách školy)
Evidenční list (zveřejněn na webových stránkách školy)
Kopie rodného listu
Doložení dokladu o očkování (potvrzení praktického lékaře)

Všechny shora uvedené, vyplněné a podepsané tiskopisy a dále:




U dítěte s odkladem školní docházky kopii Rozhodnutí o odkladu školní docházky
U dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami vyjádření školského poradenského zařízení (pokud je
k dispozici)
U cizinců kopii dokladu o právu pobytu na území ČR na dobu delší než 90 dnů

Dokumenty je možné doručit do mateřské školy těmito způsoby:





Do datové schránky MŠ Na Pohoří, ID datové schránky: 3kkku9e
E-mailem s uznaným elektronickým podpisem (nelze poslat prostý e-mail) info@ms-napohori.cz
Poštou s razítkem na adresu mateřské školy
Osobní podání v MŠ Na Pohoří (sběrné zařízení v areálu školy – označená urna)

Následně do 21. 5. 2021 obdržíte z MŠ e-mail s registračním číslem přiděleným vaší žádosti.
Při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude ředitelka školy rozhodovat dle planých kritérií.
Zákonní zástupci nebudou dokládat výpis z evidence obyvatel o trvalém pobytu dítěte ve spádové oblasti. Mateřská
škola po dohodě se zřizovatelem sama prověří trvalý pobyt dítěte, který zákonní zástupci uvedou.
Žádáme rodiče, aby věnovali pozornost webovým stránkám školy, kde budou zveřejněny všechny podrobnosti a
návody k zápisu, aby vyplnili všechny údaje v žádosti a poskytli mateřské škole kontaktní údaje (telefon e-mail) pro
možnost individuálního doplnění žádosti a efektivní komunikaci.
Omlouváme se za vzniklé komplikace, ale podmínky zápisu jsou řešeny dle metodického doporučení MŠMT.
V případě nejasností mne neváhejte kontaktovat na tel. čísle: 730 158 902.

Děkujeme za pochopení
Mgr. Jarmila Chalupová
ředitelka školy

