Mateřská škola Káraný, Polní 324, 250 75, Káraný, iČ: 72546875

Mateřská škola Káraný
vyhlašuje

ZÁPIS K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021
Ministerstvo školství~ mládeže a tělovýchovy vydalo v souvislosti s mimořádnými
opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a
onemocněním CO VID-l 9 opatření k organizaci zápisů kpředškolnímu vzdělávání
pro školní rok 2020/2021.

Zápisy budou probíhat od 11. do

15. května 2020, a to bez přítomnosti dětí a

zákonných zástupců.
Termín zápisu: 15. 5. 2020
Pro příjem žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání stanovuji dostatečně
dlouhé období v rozmezí stanoveném školským zákonem, a to
od 11. 5. 2020 do 15. 5. 2020.

Způsoby podání žádostí
jsou uvedeny v rubrice AKTUALITY a ZÁPISY 2020 na webových stránkách
školy www.mskaran .cz
—

V Káraném, dne: 6. 4. 2020

Mgr. Alena Stránská
ředitelka MŠ Káraný

Mš Káraný, Polní 324, 250 75, Káraný, iČ: 72546875

Vážení rodiče,
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo v souvislosti s mimořádnými
opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním
COVID- 19 opatření k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok
2020/2021. Zápisy budou probíhat bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců.
Jak vše bude probíhat v

MŠ Káraný?

. Vaše žádost bude vedena pod evidenčním číslem, které Vám Po obdržení všech
potřebných materiálů obratem sdělíme.

. žádost bude posuzována dle „Kritérií pro přijímání dětí“.
. rozhodnutí o přijetí bude zveřejněno na webových stránkách školy
www.mskaranv.cz, nejpozději do 15. 6. 2020.

~ v rozhodnutí o přijetí bude Vaše dítě uvedeno pod přiděleným evidenčním číslem.

Jaké materiály od Vás budeme k zápisu potřebovat?

1. Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
2. Čestné prohlášení o očkování
3. Fotokopii všech stran očkovacího průkazu
4. Fotokopii rodného listu dítěte
5. Přihlášku k zápisu

Vše prosíme pečlivě a čitelně vyplňte a podepište. Všechny formuláře najdete v
rubrice

AKTUALITY

www.mskarany.cz,

a

ZÁPISY

2020

na

webových

stránkách

školy:

MŠ Káraný, Polní 324, 250 75, Káraný, iČ: 72546875
Dále zde naleznete:
. kritéria k přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání
. termín zápisu k předškolnímu vzdělávání
. způsoby doručování žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
Plné mění
. opatření k zápisům do MŠ pro školní rok 2020/2021 z MŠMT ČR
. odkaz na očkovací kalendář

—

www.szv.cz

Vážení rodiče, pokud si nebudete vědět s něčím rady, kontaktujte nás elektronicky na
e-mailu: alena.stranska@mskaranY či telefonicky na čísle 730 104 265.

V Káraném, dne: 6. 4. 2020
Mgr. Alena Stránská
ředitelka MŠ Káraný

MŠ Káraný, Polní 324, 250 75, Káraný, iČ: 72546875

Způsoby podání žádosti k přijetí dítěte k předškolnímu
vzdělávání pro školní rok 2020/202 1

1. Do datové schránky školy: gc5m36v
2. E-mailem na adresu: alena.stranska(~mSkaranV.CZ s umávaným
elektronickým podpisem nelze poslat prostý e-mail!
3. Poštou na adresu: Mateřská škola Káraný, Polní 324, 250 75, Káraný
Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků, např. e
mailem bez uznávaného elektronického podpisu, apod., je nutné jej do 5 dnů ze
strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

Termín zápisu: 15. 5. 2020.
Žádosti lze zasílat dle bodů 1-3 od 11. 5. 2020 do 15 .5. 2020.

V Káraném, dne: 6. 5. 2020

Mgr. Alena Stránská
ředitelka MŠ Káraný

