Mateřská škola Jestřabí Lhota, okres Kolín
Dodatečná opatření k zápisu do MŠ pro školní rok 2020/2021
MŠMT vydalo dne 3. 4. 2020 mimořádná opatření a ředitelka MŠ Jestřabí Lhota, okres Kolín tímto dodatkuje a
upřesňuje již vydaná Kritéria pro přijímání a stanovení podmínek pro podávání žádostí:
Situace vyžaduje organizovat zápisy bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole. Upřednostnit,
pokud je to možné, podání přihlášky datovou schránkou, emailem s elektronickým podpisem, poštou, v
krajním případě dle konkrétní situace osobním podáním ve škole.
Žádost je tedy možné doručit následujícími způsoby:
1. do datové schránky školy (ID datové schránky: nyykscj) v termínu 4. – 7. 5. 2020,
2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!) v termínu 4. – 7. 5. 2020,
3. poštou v termínu 4. – 7. 5. 2020,
4. osobní podání 4. 5. 2020 od 8:00: v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je nezbytné
využít časový harmonogram – rezervovat si svůj čas na tel čísle 728 474 864.
Pro doložení rodných listů platí, že stačí odeslat jejich prostou kopií dálkovým způsobem.
Místo trvalého pobytu dítěte u spádových dětí ověří ředitelka školy na obecním úřadě, který vede evidenci
obyvatel (v současné situaci nevyzvedávejte potvrzení osobně na OÚ!).
Každému žadateli bude přiděleno registrační číslo a oznámení o možnosti nahlížení do spisu dodatečně, poštou
po přijetí žádosti.
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 (vzor viz níže), a
2. doloží kopii očkovacího průkazu.
Vedle doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do mateřské
školy dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vzor textu čestného prohlášení k očkování:
Prohlašuji, že (jméno a příjmení dítěte), nar. (XX.X. XXXX), se podrobil(a) všem stanoveným pravidelným
očkováním podle zákona o ochraně veřejného zdraví.
Příloha: kopie očkovacího průkazu
Podpis zákonného zástupce
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V Jestřabí Lhotě dne 6. dubna 2020

Bc. Romana Balounová, ředitelka MŠ Jestřabí Lhota

