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Informace k zápisu do mateřské školy
Zápis do MŠ Lužnice pro školní rok 2020/2021 proběhne
ve dnech 6. - 7. května 2020
MŠMT v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti
s koronavirem a onemocněním COVID-19 stanovilo, že zápisy k předškolnímu vzdělávání
budou probíhat bez přítomnosti dětí a jejich zákonných zástupců. Rodiče mohou žádosti o
přijetí podávat v období od 2. května 2020 do 16. května 2020.

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání (dále jen „Žádost“):
Způsoby doručení
1) vyplněním a zasláním elektronicky na e-mail reditel@zsluznice.cz (pokud možno s el.
podpisem, není-li možné, podpis bude dle domluvy osobně),
2) vložením originálu Žádosti do datové schránky (ID schránky: f7iu7je)
3) vložením originálu Žádosti do poštovní schránky školy (schránka je umístěna u hlavního
vchodu školy, při vstupu po pravé straně)
4) poštou
5) po předchozí domluvě osobně do školy ve středu 6. května 2020 a 7. května v čase od 8.00
do 15.00 hod.
Žádost vyplňujte, prosíme, pečlivě a tiskacím písmem (veškeré údaje musí být čitelné!) a
všechny údaje si zkontrolujte. Čitelně musí být uveden také e-mailový kontakt, abychom
Vám mohli zaslat kód Vašeho dítěte, pod kterým bude vedeno. Pokud nechcete vyplnit
rodné číslo dítěte a zdravotní pojišťovnu, nemusíte, stačí datum narození. Vše bude následně
doplněno až po přijetí dítěte.
Oba rodiče mají rodičovská práva a rozhodují o vzdělávání svého dítěte a jednají v souladu.

Postup po odevzdání vyplněných Žádostí:
V termínu 6. a 7. května 2020 bychom měli shromáždit co nejvíce Žádostí. Nestihne-li rodič
tento termín z různých důvodů, může dodat Žádost až do 16. května 2020. Prosíme též
podat informaci na email reditel@zsluznice.cz . Obdržíte od školy potvrzení o převzetí
Žádosti a registrační číslo dítěte (e-mailem).
Seznam přijatých dětí bude zveřejněn 22. května 2020 pod registračním číslem na webu
školy a na vstupních dveřích školy.

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce
Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své
oprávnění dítě zastupovat.
Pro doložení rodných listů platí, stačí odeslat jejich prostou kopií dálkovým způsobem.

Doložení řádného očkování dítěte
Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění
povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti
nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se
netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.
V současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře. Pro doložení této povinnosti
zákonný zástupce:
1. prohlásí, že je dítě řádně očkované (Čestné prohlášení), a
2. doloží kopii očkovacího průkazu.
Ředitelka školy porovná očkovací průkaz s očkovacím kalendářem - tedy porovná, zda dítě bylo
očkováno všemi vakcínami, které v jeho věku má mít.
V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce
kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní
nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.
Vedle doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do
mateřské školy dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře.
Rozhodnutí o přijetí dítěte není potřebné přebírat osobně, stačí informace na webu školy.
Děkujeme všem rodičům za spolupráci.
Těšíme se na Vás.
Dokumenty ke stažení jsou na www.zsluznice.cz :
Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání
Evidenční list dítěte
Přihláška ke školnímu stravování
Kritéria pro přijetí
Informace MŠMT k zápisům:
http://www.msmt.cz/opatreni-k-zapisum-do-ms-pro-skolni-rok-2020-2021
Doporučení rodičům:
Desatero pro rodiče před nástupem dítěte do školky
http://www.zskdolum.cz/data/Desatero%20pro%20rodi%C4%8De%20p%C5%99ed%20n%C
3%A1stupem%20d%C3%ADt%C4%9Bte%20do%20%C5%A1kolky.pdf

