ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA MALONTY
MALONTY 26, 382 91, MALONTY,
TEL.: 380 325 164
MOB.: 607 444 560, 720 519 280
IČ: 00583651

OPATŘENÍ K ZÁPISŮM DO MŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti
s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti
s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů do MŠ pro
školní rok 2020/2021. Zápisy budou probíhat v květnu a bez osobní přítomnosti
dětí ve škole.
Zápisy do MŠ proběhnou v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od
některých tradičních postupů. Uskuteční se v termínu

od 2. května 2020 do 16. května 2020.
Vzhledem k výše uvedeným mimořádným opatřením situace vyžaduje:
- organizovat zápisy bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Upřednostnit, pokud
je to možné, podání přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte
ve škole (datová schránka, email s elektronickým podpisem), případně dle
konkrétní situace osobně do školy nebo poštou.
Proběhne pouze formální část zápisů, den otevřených dveří se neuskuteční.
Zápis proběhne pouze distančně předáním dokumentace nezbytné k přijetí
dítěte příslušné škole.

Podání žádosti
Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je
možné podání (tj. žádost o přijetí do MŠ) učinit písemně nebo ústně do protokolu
anebo v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:
1. do datové schránky školy (každá škola má svou datovou schránku): nx59bg
2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!):

reditelna@zsmalonty.cz
3. poštou: Základní škola a Mateřská škola Malonty, Malonty 26, 382 91
4. osobní podání: v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je
nezbytné organizovat příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu
osob v prostorách školy: prosím vhodit v obálce do schránky u hlavního vchodu,
případně přinést osobně v čase PO - PÁ od 8.00 do 10.00 hod. zadem ke kanceláři
ŘŠ.
Spolu se Žádostí o přijetí dítěte do MŠ dodejte i vyplněné ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
O OČKOVÁNÍ DÍTĚTE (+kopii očkovacího průkazu) -

osobně lékaře!!!

nenavštěvujte

POŠTOU
(případně
naleznete
na
webu
https://www.zsmalonty.cz/). Doložení řádného očkování dítěte se netýká dítěte
plnícího povinné předškolní vzdělávání.
TISKOPISY

OBDRŽÍTE

Po obdržení řádně vyplněné ŽÁDOSTI O PŘIJETÍ DÍTĚTE DO MŠ a ČESTNÉHO
PROHLÁŠENÍ O OČKOVÁNÍ DÍTĚTE vás budeme informovat formou

SMS o přiděleném čísle jednacím.
Po ukončení zápisu bude na školním webu a úřední desce vyvěšen seznam
přijatých dětí pouze pod přiděleným jednacím číslem (nelze jmenovitě).
Mgr. Jana Stejskalová, ředitelka školy

