





Opatření k zápisům do MŠ pro školní rok 2021/2022


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022. Zápisy k předškolnímu vzdělávání proběhnou v souladu s právními předpisy. Uskuteční se v termínu dle školského zákona, tedy v období od 2. května 2021 do 16. května 2021. Na základě tohoto opatření stanovila ředitelka MŠ Preslova konkrétní rozšířená pravidla pro organizování zápisu do MŠ v roce 2021. Vyhodnocení zápisu bude probíhat na základě kritérií a Vámi doložených skutečností, proto věnujte  těmto pokynům pozornost. Děkuji.

Konkrétní termín zápisu k předškolnímu vzdělávání stanovila ředitelka MŠ  Preslova na 3. 5. -7. 5. 2021.

Vzhledem k výše uvedeným mimořádným opatřením situace vyžaduje:
Organizovat  zápisy   bez   osobní   přítomnosti   dětí. Přihlášku lze podat datovou schránkou, e-mailem s elektronickým podpisem, poštou nebo  osobním podáním ve škole  přímo osobně ředitelce MŠ každý den od 10 do 15 hodin po zazvonění do kanceláře MŠ nebo po telefonické domluvě na čísle 725 596 224 . /Z praktických důvodů je doručení do konkrétního boxu v MŠ za přítomnosti určeného pracovníka školy praktičtější - kontrola doneseného materiálu přímo na místě…/za dodržení přísných  epidemických opatření. 
Vyhodnocení zápisů proběhne dle platných schválených kritérií.
Pro doložení rodných listů postačuje kopie.
Doložení řádného očkování je povinností zákonného zástupce a dokládá se potvrzením praktického dětského lékaře /druhá strana evidenčního listu/ Potvrzení na žádost vydá lékař za podmínek dodržení nastavených protiepidemických opatření. Vhodné je předem telefonicky kontaktovat lékaře a objednat si termín návštěvy. Pokud se rodina ocitne v karanténě nebo izolaci, lze po domluvě s lékařem a MŠ zaslat potvrzení e-mailem.  Podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy 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 kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.
 Pro doložení zdravotního stavu / v případě některých zdravotních potíží - diety v souvislosti s alergiemi, zdravotní stav dítěte vyžadující asistenta pedagoga apod…/ při zápise postačuje čestné prohlášení zákonného zástupce. /MŠ bude v budoucích měsících požadovat originální potvrzení od dětského lékaře/.
Pokud nelze doložit razítka od zaměstnavatele obou zákonných zástupců, můžete využít také čestného prohlášení, nicméně toto se týká pouze zaměstnanců, jejichž provoz byl uzavřen. / lze využít kopie pracovních smluv bez citlivých údajů, event. v případě OSVČ kopie ŽL bez citlivých údajů,  nemocnice a KÚ Vám na personálním oddělení potvrzení vydá/.
Potřebujeme vyplnit žádost k přijetí do MŠ, evidenční list, přihlášku ke stravování a přihlášku do MŠ, v případě potřeby čestné prohlášení / viz vzor níže/. Všechny údaje musí být čitelné - korespondenční adresa zákonného zástupce, pokud je jiná, než adresa trvalého pobytu, musí být také uvedena a to z důvodu, že veškerá komunikace bude písemnou poštovní formou, ze strany MŠ. Dále uveďte prosím i e-mailovou adresu zákonného zástupce a telefonní číslo. / prosím čitelně/ Všechny Vámi zaslané údaje podléhají ochraně osobních údajů GDPR.
Pokud zvolíte individuální vzdělávání dítěte, je třeba toto v MŠ projednat minimálně 3 měsíce před zahájením školního roku, oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání podejte v termínu stanoveném pro zápisy.
Pokud nedoložíte všechny požadované dokumenty, budete vyzváni k jejich doplnění. Každý účastník obdrží registrační číslo, které bude v rámci přijímacího řízení dále používáno.
O termínu nahlížení do spisu a seznámení s podklady rozhodnutí budete informování písemně.
V případě nejasností volejte na číslo 725 596 224, jiné kontakty najdete na webových stránkách školy.



V Českých Budějovicích    30.3.2021                                                                Prohlášení o pracovně právním vztahu



                               Prohlašuji, že …………………………………… je v pracovně právním vztahu s firmou  ….................

                                  ….............................................................Pracovní poměr trvá dosud.





                           V ČB  dne…………………………………..

                                                                                                                                                       Podpis                                      Žádost o přijetí dítěte do MŠ Preslova

     

                                        Žádám o přijetí mého syna /dcery/…………………………………………………………………………….

                                  Datum narození……………………………………………………….
 
                                  Trvalé bydliště……………………………………………………………………………………………………………

                                                             …………………………………………………………………………………………………………..

                                   Korespondenční adresa…………………………………………………………………………………………….

                                                              ………………………………………………………………………………………………………….

                                    Do MŠ Preslova od:………………………………………………………………………………………………..




                                 V ČB dne  ……………………………………………

                                                                                                                                                     Podpis



                                         














