Základní škola a Slaměníkova mateřská škola Radslavice
příspěvková organizace
Školní 5, 751 11 Radslavice

Zápis do MŠ pro školní rok 2021/2022
Organizace a průběh zápisu
Řádný zápis do naší mateřské školy bude i letos probíhat dálkovou
formou zasláním dokumentů
v termínu 3. 5. 2021 - 14. 5. 2021.
Formuláře potřebné k zápisu k předškolnímu vzdělávání si stáhněte
na webových stránkách školy https://skola.radslavice.cz (Odkaz
škola - mateřská škola – tiskopisy MŠ). Pro lepší spolupráci prosím
vyplňte v žádosti také další konta ktní údaje (telefon nebo email).
K zápisu doložte:




Žádost o přijetí k PV
Kopii rodného listu dítěte
Čestné prohlášení o povinném očkování s kopií očkovacího
průkazu

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
(zákonný zástupce tuto skutečnost dokládá potvrzením praktického
dětského lékaře). Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné
předškolní vzdělávání.
Způsob doručení
1. vhozením žádosti do schránky umíst ěné u hlavního vchodu
do budovy školy (obálku označte Zápis do MŠ)
2. prostřednictvím české pošty zasláním na adresu školy (obálku
označte Zápis do MŠ)
3. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem , e-mail
školy: skola@radslavice.cz
4. datovou schránkou - adresa datové schránky školy: pe7mjgd
(žádost musí být opat řena digitálním podpisem).
Škola Vám v období zápisu přidělí registrační číslo. Kritéria
přijímání dětí do mateřské školy najdete na webových stránkách
školy https://skola.radslavice.cz (Odkaz škola - mateřská škola –
Dokumenty MŠ).
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Základní škola a Slaměníkova mateřská škola Radslavice
příspěvková organizace
Školní 5, 751 11 Radslavice

Postup školy po doručení žádosti o přije tí
• na email Vám zašleme potvrzení o přijetí žádosti a registrační
číslo dítěte
• 31. 5. 2021 bude zveřejněn seznam přijatých dětí do MŠ
pod přidělenými registračními čísly na webu školy
https://skola.radslavice.cz a na dveřích MŠ po dobu 14 dní.
Písemné oznámení o přijetí dí těte nebude zákonným zástupcům
zasíláno. V opačném případě nepřijetí dítěte k předškolnímu
vzdělávání budou zákonní zástupci vyrozuměni písemně.

Vážení rodiče,
letošní zápis je opět zcela netradiční. Věřím, že ho všichni v klidu
a v pohodě zvládneme.
V případě nejasností mě můžete kontaktovat e-mailem:
skola@radslavice.cz nebo na tel.čísle: 731 714 661.

Budu se na Vaše děti v září těšit,
Mgr. Ivana Zenáhlová, ředitelka ZŠ a SMŠ Radslavic e
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