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Oznámení ředitelky MŠ
o termínu zápisu do MS na školní rok 2020/202 1

Ředitelka mateřské školy v Kostelci u Holešova oznamuje, že termín podávání žádostí rodičů
o přijetí dětí k předškolnímu vzděláváni od školního roku 2020 - 2021 je stanoven na dobu od
pondělí 4.5.2020 do pátku 15.5.2020.

POSTUP PĚJ ZÁPISU K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ:

1. Od 4.5.2020 do 15.5.2020, 16 hodin, se budou přijímat písemné žádosti rodičů
o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání, ato bezkontaktním způsobem:

• poštou nebo do poštovní schránky na budově MŠ
• datovou schránkou (ID datové schránky: prvsvrs)
• e-mailem s uznaným elektronickým podpisem zákonného zástupce

2. Doložení řádného očkováni ‘; v současné době nenavštěvujte osobně dětského
lékaře; pro doložení očkování zákonný zástupce:

• prohiási, že je dítě řádně očkované 2

• doloží kopii očkovacího průkazu

Ředitelka MŠ porovná očkovací průkaz dítěte s očkovacím kalendářem, který plyne
z právních předpisů .

V případě, že dítě nebylo řádně očkováno podle očkovacího kalendáře, musí
zákonn zástupce kontaktovat na dálku pediatra a vyžádat si potvrzení, že dítě je proti
nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

3. Tiskopisy žádosti i čestného prohlášení oočkování dítěte jsou ke stažení na webu
MŠ v sekci „Skolní dokumenty“ nebo v tištěné podobě v MS od pondělí 20.4.2020.

4. Na vebu MŠ najdete také kritéria pro přijímání dětí do MŠ na školní rok
2020/202 1.

5. Pro případné další informace volejte nebo pište, všechny kontakty najdete na
webových stránkách mateřské školy.

podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle 50 zákona o ochraně veřejného zdraví
splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním

2 čestné prohlášení ke stažení na webu MS
očkovací kalendář je k nahlédnutí na webových stránkách MS

V Kostelci u Holešova dne 17.4.2020
ředitelka mateřské školy


