ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY RONOV NAD
DOUBRAVOU, OKRES CHRUDIM
Dne 15. 5. 2020 proběhne zápis do naší mateřské školy
od 10.00 do 15.00 hodin v ředitelně školy
BEZ PŘÍTOMNOSTI DÍTĚTE a pouze s jedním zákonným
zástupcem dítěte.
Opatření proti COVID 19 –v den zápisu se prosím dostavte v roušce a rukavicích s
požadovanou dokumentací. Dodržujte instrukce zaměstnanců školy, kteří vás dovedou
k ředitelně, kde budete vyzváni k předložení dokumentů.
S SEBOU:
● Žádost o přijetí dítěte do MŠ s potvrzením o očkování od lékaře nebo Žádost o
přijetí dítěte do MŠ a čestné prohlášení o očkování. Dokumenty si také můžete
vyzvednout v mateřské škole po předchozí telefonické domluvě v dopoledních
hodinách (od 10.00 do 12.00 hod) ve dnech od 6. 5. do 14. 5. ve vstupních prostorách
budovy školy. Příchod do prostor školy je nutný vždy s rouškou a ochrannými
rukavicemi.
● Kopii očkovacího průkazu dítěte
● Rodný list dítěte
● Váš platný průkaz totožnosti nebo potvrzení o trvalém pobytu dítěte
MŠMT v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s
koronavirem a onemocněním COVID – 19 vydala opatření k organizaci zápisů k
předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021.
Podle § 37, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné
žádost doručit několika způsoby:
1. do datové schránky školy s uznávaným elektronickým podpisem,
2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email),
3. poštou – nejpozdější datum podání musí být 15. 5. 2020
4. osobní podání žádosti (dne 15. 5. 2020 v MŠ)
(V

případech 1 – 3 je nutné zároveň zaslat s žádostí i ověřenou kopii rodného listu a
očkovacího průkazu do 15. 5. 2020)
S ohledem na zastoupení dítěte jeho zákonným zástupcem či jinou osobou k tomu
oprávněnou je podstatné zároveň zjišťovat:
● jméno a příjmení tohoto zástupce
● místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popř. jinou adresu pro doručování

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své
oprávnění dítě zastupovat.

DOLOŽENÍ ŘÁDNÉHO OČKOVÁNÍ DÍTĚTE:
Jednou z podmínek pro přijetí dítěte do mateřské školy podle § 50 zákona o ochraně
veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se pravidelným očkováním – potvrzení
dětského lékaře na žádosti. Tato povinnost se netýká dětí, budou-li plnit povinné předškolní
vzdělávání (které dosáhnou k 31. 8. 2020 5 let).
V současné situaci nemusíte navštívit praktického lékaře, stačí pro doložení této povinnosti
čestné prohlášení zákonného zástupce /ke stažení v dokumentech MŠ – Přijímací řízení
2020/2021/, že je dítě řádně očkováno a kopie očkovacího průkazu k zápisu.
V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce
kontaktovat lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že se dítě nemůže očkování podrobit pro
trvalou kontraindikaci.

