Upřesnění průběhu zápisu pro školní rok 2021/2022
Vážení rodiče,
v souvislosti s pandemií COVID-19 přistupujeme po projednání se zřizovatelem
MŠ Ostrá k úpravě organizace zápisu k předškolnímu vzdělávání pro školní rok
2021/2022.
Zápis bude probíhat bez osobní přítomnosti rodičů a dětí ve škole.
Prosíme rodiče, aby si na webových stránkách https://www.msostra.cz/prorodice/dokumenty-ke-stazeni-1/ vytiskli a následně vyplnili a podepsali níže uvedené
dokumenty:

•

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. Součástí žádosti musí být
vyjádření pediatra, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním a
je proti nákaze imunní.

Na způsobu potvrzení o očkování se domluvte

v současné situaci s Vaším pediatrem.
Pokud mají rodiče posudky odborných lékařů týkající se zdravotního stavu
dítěte či případná doporučení školských poradenských zařízení, která by
zohledňovala speciální vzdělávací potřeby dítěte, zašlou rodiče i tyto
dokumenty, které pak budou tvořit součást spisu vedeného v rámci správního
řízení.
•

Prohlášení o vzájemné shodě zákonných zástupců při zastupování dítěte ve
správním řízení

•

Dotazník (není povinný)

Pro ty rodiče, kteří nemají možnost dokumenty vytisknout doma, budou žádosti v
papírové podobě připravené u ředitelky MŠ, u které si je budete moci vyzvednout
po předchozí telefonické domluvě.

Výše uvedené dokumenty – Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání, Prohlášení o
vzájemné shodě a Dotazník (není povinný) - je možné doručit mateřské škole v
termínu:
od 3. května 2020 do 14. května 2021

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022 mohou zákonní zástupci
doručit následujícím způsobem:
• do datové schránky MŠ: ID datové schránky: wh3vgv
• e-mailem na zapis2021@email.cz , s elektronickým podpisem zákonného zástupce
• poštou (rozhodující je datum podání na poštu) na adresu MŠ Ostrá, Ostrá 109, 289

22 Lysá nad Labem
• vhozením obálky do uzamykatelné poštovní schránky umístěné na vstupní
bráně do zahrady mateřské školy
• podat osobně – lze jen ve výjimečných případech a pouze po telefonické
domluvě s ředitelkou MŠ, tel. 732 476 125

Po obdržení žádosti mateřskou školou bude zákonným zástupcům dítěte elektronickou
formou zasláno:
• potvrzení o účasti na zápisu s registračním číslem žádosti
• informace o možnosti nahlédnutí do spisu v souladu s § 36 zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
Výsledky zápisu budou zveřejněny na webových stránkách školy dne 31. 5. 2021.
Ve zveřejněném seznamu nemohou být uvedena jména, děti budou vedeny pod
přidělenými registračními čísly. Rodičům přijatých dětí nebude rozhodnutí v písemné
podobě doručováno, rodiče ale mohou požádat o jeho vydání.
Rodiče nepřijatých dětí budou vyrozuměni písemně.
Termín možnosti podání odvolání proti rozhodnutí je do 18. 6. 2021.

