ZÁPIS do MŠ Bratronice pro školní rok 2020/2021
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává 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 (podrobné znění opatření najdete na webových
stránkách školy).

Oficiální zápis do MŠ Bratronice se uskuteční 12. 5. 2020.
Vzhledem k výše uvedeným mimořádným opatřením organizujeme zápis bez osobní přítomnosti dětí.
Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání a přihlášku (tiskopisy lze najít na stránkách školy
www.zsamsbratronice.edupage,org nebo při osobním podání přímo v MŠ) je možné od 2. 5. – 12. 5. 2020
doručit následujícími způsoby:
1. do datové schránky školy
2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!)
3. poštou
4. osobní podání: v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je termín 12. 5. 2020 od
13.00 – 16.00 hodin. Doporučujeme v případě nutnosti přímé komunikace využít v současnosti běžné ICT
nástroje pro distanční komunikaci (např. skype). Abychom předešli hromadění velkého počtu lidí ve školce,
doporučujeme domluvit si předem termín osobní schůzky.

K zápisu je nutné dodat:
-

vyplněnou žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání
vyplněnou přihlášku k předškolnímu vzdělávání
kopii rodného listu
prohlášení o řádném očkování a kopii očkovacího průkazu
případně doklad o trvalém pobytu dítěte

Vedle doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do
mateřské školy dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ:
1. 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.
2. dítě zvládá hygienické návyky (nemá pleny)
3. samostatně používá lžíci, pije z hrnečku (ne ze savičky)

Kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání:
Kapacita MŠ je 40 míst. V případě vyššího zájmu o umístění dětí, než je kapacita školky budou o přijetí
rozhodovat následující kritéria:
Trvalý pobyt dítěte: obec Bratronice a Dolní Bezděkov……………..5 bodů
ostatní obce……………………….……………………………1 bod
Věk dítěte:

5 let (dosáhne nejpozději k 31. 8. 2020)………………3 body
4 roky (dosáhne nejpozději k 31. 8. 2020)……………1 bod
3 roky (dosáhne nejpozději k 31. 8. 2020)…………….1 bod

Pro děti, které ke dni 31. 8. 2020 dosáhnou 5 let věku (tzv. předškoláci), je docházka do MŠ
povinná. Upozorňujeme proto zákonné zástupce těchto dětí ze spádových obcí Bratronice
a Dolní Bezděkov, že mají povinnost své dítě přihlásit k předškolnímu vzdělávání. Pokud
jste si vybrali pro poslední rok předškolního vzdělávání jinou MŠ než MŠ Bratronice,
prosíme o informaci.

