ZÁPIS
DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně
obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním
COVID-19 zápis proběhne v termínu:

od 4. května 2020 do 7. května 2020.
a to bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců.
Podat přihlášku lze:
1. datovou schránkou
2. emailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat jen prostý email)
3. poštou
4. do poštovní schránky (v areálu školy – zelená schránka na fasádě, nalevo vedle
prosklené vstupní haly. Pokud nebude zařízení školy v provozu, areál bude
otevřen v pracovní dny od 8.00 do 12.00 hodin, pokud již bude provoz, tak od 6.00
do 16.30 hodin).
5. v krajním případě osobním podáním ve škole, nutné domluvit předem, aby
nedošlo k vyšší koncentraci a k vyššímu pohybu osob v prostorách školy

Co potřebujete k zápisu:
•

vyplněnou žádost o přijetí
(místo trvalého pobytu dítěte a rodná čísla dětí u spádových dětí ověří ředitel
školy na obecním úřadě, který vede evidenci obyvatel)
• doložení řádného očkování dítěte:

V současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře.
Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce:
1. prohlásí, že je dítě řádně očkované) a
2. doloží kopii očkovacího průkazu
Ředitel školy porovná očkovací průkaz s očkovacím kalendářem - tedy
porovná, zda dítě bylo očkováno všemi vakcínami, které v jeho věku má mít.
(https://www.vakcinace.eu/data/files/vakciny/detsky_ockovaci_kalendar_92019.pdf)
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. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní
vzdělávání.
Vedle doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely
správního řízení o přijetí do mateřské školy dokládat žádné jiné vyjádření nebo
potvrzení lékaře.

Další informace:
• Školská poradenská zařízení v současné době zajišťují nejnutnější služby.
Pokud dítě bylo již vyšetřeno ve školském poradenském zařízení, zákonný
zástupce přikládá kopii doporučení. Tato povinnost platí i v případě přijímání
do školy či třídy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona.
• Má-li ředitel školy pochybnosti o pravosti doložených dokladů, může vyžádat
po zákonných zástupcích jejich originál nebo ověřenou kopii.
• Povinnost plnit předškolního vzdělávání mají děti, které dosáhly do 31. 8.
pěti let.
• Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit
individuální vzdělávání. Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná
osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola. Zákonný
zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání.
Žádost o individuální vzdělávání dítěte předá řediteli školy zároveň
s přihláškou k zápisu nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.

Kritéria pro přijetí, tiskopisy „Žádost o přijetí“ a příloha „Prohlášení
o řádném očkování“ jsou k dispozici na internetové adrese:
www.zsborek.cz
Kontakty:
Tel: 387 225 997, 720 959 515
Email: skolka@zsborek.cz

V Borku 6.4.2020

