MŠMT VYDÁVÁ V SOUVISLOSTI S MIMOŘÁDNÝM OPATŘENÍM VLÁDY K OCHRANĚ OBYVATELTVA,
V SOUVISLOSTI S KORONAVIREM A ONEMOCNĚNÍM COVID-19, OPATŘENÍ K ORGANIZACI ZÁPISŮ
K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022.
Zápis v Mateřské škole Máslovice bude probíhat od 2.5.2021 – 14.5.2021 a to bez přítomnosti dětí
a zákonných zástupců.
Zákonný zástupce požádá o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání doručením vyplněné Žádosti o
přijetí k předškolnímu vzdělávání a Evidenčního listu pro dítě v mateřské škole a to jedním
z následujících způsobů:
1. Zasláním poštou na adresu Mateřská škola Máslovice, U Vodojemu 103, Vodochody 250 69
2. Doručením do datové schránky MŠ Máslovice – ID bevpe3v
3. E-mailem: ms.maslovice@seznam.cz
( tento způsob zaslání lze použít pouze v případě, že žadatel disponuje uznávaným elektronickým
podpisem, NELZE poslat jen prostý e-mail s přílohou)
4. Osobně, uložením do poštovní schránky na budově školy
Doložení rodných listů.
Zákonný zástupce odešle prostou kopii dálkovým způsobem nebo přiloží k žádosti
Evidenční list pro dítě v mateřské škole.
Zákonný zástupce dokládá zdravotní stav dítěte a řádné očkování potvrzením praktického dětského
lékaře. Individuálně se řeší případ, kdy je rodina v karanténě nebo izolaci.
Pokud některý z lékařů poskytuje potvrzení e-mailem, je to možné, ale po předchozí domluvě.
V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce zajistit od
praktického dětského lékaře potvrzení, že dítě je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování
podrobit pro trvalou kontraindikaci.
Dítě se zvláštními potřebami.
Pokud bylo dítě se speciálními potřebami již vyšetřeno ve školském poradenském zařízení, zákonný
zástupce dokládá kopii doporučení.

Zákonnému zástupci, který se účastní zápisu k předškolnímu vzdělávání bude prostřednictvím sms
nebo e-mailu přiděleno registrační číslo.
Výsledky zápisu k předškolnímu vzdělávání budou zveřejněny do 30 snů na webových stránkách
školy. Po zveřejnění výsledků zápisu se ředitelka školy formou sms nebo e-mailu domluví s rodiči o
předání rozhodnutí k předškolnímu vzdělávání.

