Informace pro rodiče k zápisu do Mateřské školy Hrob!!!
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává opatření k organizaci zápisů k předškolnímu
vzdělávání pro školní rok 2021/2022:
Zápisy k předškolnímu vzdělávání proběhnou i v letošním školním roce v souladu s platnými právními
předpisy školského zákona. V souvislosti s protiepidemickými opatřeními, která tento školní rok v
mateřských školách provázejí, bude organizace přizpůsobena tak, aby byla zaručena bezpečnost dětí i
dospělých, respektovány individuální možnosti a omezení jednotlivých účastníků a zároveň splněny
všechny zákonné povinnosti.

Zápisy budou probíhat v řádném termínu, a to bez osobní přítomnosti dětí a
zákonných zástupců ve škole.
Zápis dětí do Mateřské školy Hrob, Verneřice 128, 417 04 Hrob
s nástupem od 1. 9. 2021

Mateřská škola Hrob, Verneřice 128,
oznamuje, že zápis dětí k docházce od 1. 9. 2021

proběhne v termínu řádného zápisu od 2. 5. 2021 do 16. 5. 2021.
Formu doručení žádosti o přijetí lze provést následujícími způsoby:
∑
∑
∑
∑

do datové schránky školy: ag8krv6
e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem /nelze jen poslat prostý email/ na adresu
ms.hrob@seznam.cz
poštou na adresu školy Mateřská škola Hrob, p. o., Verneřice 128, 417 04 Hrob
osobním podáním do schránky školy, umístěné na budově školy (viz směr z ulice)

Nová možnost podání:
∑

od 14. 4. 2021 – 16. 5. 2021 do 15 hod. máte k dispozici webové stránky k předzápisu
https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/hrob, který Vám usnadní zápis.

Potřebné dokumenty k zápisu:
∑
∑
∑
∑
∑

žádost k přijetí dítěte do MŠ (ke stažení na webu školy)
doložit lékařské potvrzení o stanoveném pravidelném očkování dítěte nebo doklad, že je
dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci
pořízení kopie rodného listu dítěte
u rozvedených rodičů kopii soudního rozhodnutí, komu je dítě svěřeno do péče
pokud je dítě již v péči jakéhokoliv specialisty (např. SPC, PPP, Neurologie apod.), doložit
aktuální lékařskou zprávou

MOŽNÉ VARIANTY:
Pokud zvolíte varianty:
∑
∑

poštou na adresu školy Mateřská škola Hrob, p. o., Verneřice 128, 417 04 Hrob
osobním podáním do schránky školy, umístěné na budově školy (viz směr z ulice)

učiníte takto:
- stažení potřebných dokumentů, jejich pečlivému vyplnění a vložení do
velké obálky, stačí ji vhodit do schránky umístěné na přední straně
budovy školy. Pokud však dokumenty správně nevyplníte či nedoložíte,
bude žádost považována za neplatnou.
Pokud zvolíte variantu:
∑

od 14. 4. 2020 – 16. 5. 2020 do 15 hod. máte k dispozici webové stránky k předzápisu
https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/hrob, který Vám usnadní zápis.

učiníte takto:
- pro usnadnění a urychlení zápisu Vašeho dítěte do naší mateřské školy
můžete využít Elektronického předzápisu. Na webu:
www.elektronickypredzapis.cz stačí vyhledat naši mateřskou školu a
předzapsat se do ní:
https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/hrob
- postupovat dle instrukcí
- možné využití postupu návodu (viz odkaz)

Tím, že všechny potřebné údaje budeme mít již k dispozici, bude
celý průběh zápisu komfortnější a mnohem rychlejší.
O aktuálních informacích Vás budeme vždy informovat!!!

Vyvěšeno dne 30.3.2021

