Základní škola a Mateřská škola Velké Heraltice,
příspěvková organizace,
Školní 228,747 75 Velké Heraltice
________________________________________________________________
Vážení zákonní zástupci,

zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022
se uskuteční dne
4. května 2021 v době od 13 :00 do 16:00 hodin.
Zápis proběhne v souladu s právními předpisy § 34 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.
V souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva a pokyny
zřizovatele OÚ Velké Heraltice proběhne za těchto podmínek:

- Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání budou
vydávány v úterý 27.4. 2021 od 13.00 do 16.00 hodin.
- osobní vyzvednutí – dokumenty budou dostupné z boxu okna jídelny MŠ, zvoňte na
zvonek „jídelna“ s dodržením bezpečnostních opatření - dle aktuálních pokynů
V případě nařízené karantény kontaktujte MŠ telefonicky ( 553 663 109 ) ve dnech
26.4. 2021od 12.30 – 15.30 hod., 27.4.2021 od 12.30. – 16.00 hod.
Zápis proběhne bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců.
- Obsah žádosti:
- vyplnění všech iniciál dítěte a pouze jednoho zákonného zástupce (jednoho z rodičů)
- doložení řádného očkování dítěte- potvrzením praktického dětského lékaře
- v případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný
zástupce kontaktovat praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti
nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci
- tato povinnost se netýká dítěte, které bude od 1. září 2021 plnit povinné předškolní
vzdělávání
- pro kontrolu totožnosti dítěte je nutno doložit kopii Rodného listu, kartičku
zdravotní pojišťovny dítěte a kopii občanského průkazu toho zákonného zástupce,
který je uveden v Žádosti o přijetí
- zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce je zároveň podstatné, aby
doložila své oprávnění dítě zastupovat
Podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání lze podat následujícími způsoby:
- osobní podání - dokumenty vhodit do boxu okna jídelny MŠ, v případě nejasností
zvoňte na zvonek „jídelna“ s dodržením bezpečnostních opatření - dle aktuálních
pokynů
- Registrační číslo dítěte bude přiděleno ihned
Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude oznámeno
zveřejněním seznamu uchazečů pod registračním číslem. Zveřejnění seznamu bude
dne 20. 5. 2020 na veřejně přístupném místě- elektronická deska OÚ, ve vývěsní
skříňce Obecního úřadu Velké Heraltice, a také na webových stránkách zsvelkeheraltice.cz, po dobu 15 dnů od 13. 5. do 27.5. 2021. Zveřejněním seznamu se
rozhodnutí o přijetí či nepřijetí k předškolnímu vzdělávání považují za oznámená.
Milena Špalková- vedoucí učitelka MŠ Velké Heraltice

14.4.2021
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