ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NOUTONICE
Noutonice 7, 252 64 Lichoceves, skola@lichoceves.cz, IČO 71294317

INFORMACE
O ZÁPISU DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
pro školní rok 2020/2021
Žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání budeme přijímat od 2. do 16. května
2020. Zápis bude probíhat především elektronickým podáním žádosti o přijetí, a to:
 do datové schránky školy: vt3ubi5,
 e-mailem na skola@lichoceves.cz (jen s elektronickým podpisem), pokud by bylo
podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez
uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze
strany zákonného zástupce potvrdit (poslat poštou, popř. osobně ve škole, vždy
každou středu od 9:00 do 12:00, nebo. dle předchozí domluvy na tel. 601 001 200)
 popř. poštou na adresu školy nebo osobním podáním za dodržování
hygienických zásad.
Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. emailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů
ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.
Pro doložení rodných listů platí, že stačí odeslat jejich prostou kopii dálkovým
způsobem.
Doložení řádného očkování dítěte
Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je 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.
V současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře. Pro doložení
této povinnosti zákonný zástupce:
1. prohlásí, že je dítě řádně očkované (viz příloha), a
2. doloží kopii očkovacího průkazu.
Vedle doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely
správního řízení o přijetí do mateřské školy dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení
lékaře.

Povinnost plnit předškolního vzdělávání mají děti, které dosáhly do 31. 8. pěti let.
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 mateřská škola. Zákonný zástupce musí nicméně i
tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Žádost o individuální vzdělávání
dítěte předá řediteli školy zároveň s přihláškou k zápisu nebo nejpozději 3 měsíce před
počátkem školního roku.
Potřebné formuláře (Žádost o přijetí dítěte) jsou k dispozici ke stažení na
webových stránkách http://lichoceves.cz/skola.htm. Informace o činnosti škole jsou také
na https://www.facebook.com/SkolaNoutonice/.

Mgr. et mgr Jaromír Vadinský v.r.
ředitel školy
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