Organizace zápisu v Mateřské škole Zlín,
tř. Tomáše Bati 1285, příspěvkové organizaci
 Níže uvedené pokyny platí pro obě pracoviště naší MŠ:


MŠ tř. Tomáše Bati 1285



MŠ Prostřední 3488

 Vzhledem k uvedeným vládním nařízením a zajištění ochrany zdraví žádám rodiče o zaslání
přihlášky s veškerými náležitostmi
1) Datovou schránkou

pnyk4sy – POUZE V OBDOBÍ OD 2. 5. 2021 – 16. 5. 2021

2) Emailem morysak@seznam.cz pouze s certifikovaným elektronickým podpisem ( prostý email
nelze uznat) – POUZE V OBDOBÍ OD 2. 5. 2021 – 16. 5. 2021
3) Poštou na adresu Mateřská škola , tř. T. Bati 1285, 760 01 Zlín – POUZE V OBDOBÍ
2. 5. 2021 – 16. 5. 2021 ROZHODUJÍCÍ JE RAZÍTKO NA OBÁLCE

OD

4) Osobním podáním pouze na pracovišti MŠ tř. T. Bati 1285 ( i pro MŠ Prostřední 3488) ve
stanovené době a za dodržení veškerých platných opatření v danou dobu –
POUZE 13.
5. 2021 od 8:00 – 12:00 hod. a od 13:00 – 16:00 hod

 Žádosti zaslané mimo stanovený termín nebudou zařazeny do přijímacího řízení k předškolnímu
vzdělávání pro školní rok 2021/2022
 Podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění
povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze
imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které
plní povinné předškolní vzdělávání.

 Zákonný zástupce tuto povinnost dokládá potvrzením praktického dětského lékaře. Potvrzení na
žádost vydá lékař za podmínek dodržení nastavených protiepidemických opatření. Vhodné je předem
telefonicky kontaktovat lékaře a objednat si termín návštěvy dle zvyklosti ordinace.

 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.

 K vyplněné žádosti je třeba doložit RODNÝ LIST DÍTĚTE
 V případě zaslání stačí odeslat prostou kopii rodného listu dálkovým způsobem. Tato kopie je
pak součástí spisu

