Základní škola a Mateřská škola Náklo, okres Olomouc, příspěvková organizace, Náklo 126, 78332

vyhlašuje

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY NÁKLO
pro školní rok 2020/2021

od 4. května 2020 do 15. května 2020
Vzhledem k mimořádným opatřením vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a
onemocněním COVID-19 a opatřením MŠMT k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní
rok 2020/2021 se zápis uskuteční takto:

Bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve

škole
Kritérium
Trvalý pobyt dítěte

Bodové ohodnocení
Trvalý

pobyt

v obci

Náklo, 3

Mezice, Lhota nad Moravou
Věk dítěte

dítě, které před 1. 9. 2020 15
dovrší 5 let (povinné předškolní
vzdělávání)
dítě, které před 1. 9. 2020 10
dovrší 4 roky
ostatní
(přednost

děti
mají

podle
děti

věku 5
dříve

narozené)

Zákonný zástupce doloží tyto dokumenty:
 Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (http://www.zsnaklo.cz/materskaskola/dokumenty-1/)
 Zápisní list (http://www.zsnaklo.cz/materska-skola/dokumenty-1/)
 Čestné prohlášení k očkování + kopie očkovacího průkazu
(http://www.zsnaklo.cz/materska-skola/dokumenty-1/). Zákonný zástupce pro účely
správního řízení o přijetí do MŠ nemusí dokládat potvrzení lékaře. V případě, že dítě
nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na
dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní
nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Možnost doručení:


do datové schránky školy, ID: 3wmmfke



emailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat prostý email!) na adresu:
jiri.perina@zsnaklo.cz



poštou na adresu: ZŠ a MŠ Náklo, Náklo 126, 783 32 Náklo (vlevo prosím označte
obálku textem „Zápis do MŠ“)



osobní podání do poštovní schránky umístěné u hlavního vchodu do školy (vlevo prosím
označte obálku textem „Zápis do MŠ“)

Registrační číslo:
Každé žádosti bude přiděleno registrační číslo, pod kterým bude žádost vedena ve správním
řízení. Toto registrační číslo vám bude sděleno na vámi uvedené kontaktní údaje v zápisním
listě. Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, se oznamují
zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem. Seznam bude zveřejněn
na webových stránkách školy a veřejně přístupném místě - na budově školy.
Individuální vzdělávání:
Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální
vzdělávání. Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné
zařízení, než je MŠ. Zákonný zástupce je povinen, t přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu
vzdělávání. Oznámení o individuálním vzdělávání dítěte předá řediteli školy zároveň s žádostí
k zápisu nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.
http://www.msmt.cz/file/50179/
Oznámení k individuálnímu vzdělávání naleznete na stránkách MŠhttp://www.zsnaklo.cz/materska-skola/dokumenty-1/

V případě jakýchkoliv dotazů neváhejte kontaktovat:
Ředitele školy: Mgr. Jiří Peřina, tel: 773 645 507, e-mail: jiri.perina@zsnaklo.cz
Vedoucí učitelku: Renata Štěpánová, tel. 777 336 710, email: renata.stepanova@msnaklo.cz

