DLE NAŘÍZENI MSMT ZE DNE 3.4.2020
ZVEŘEJŇUJEME NOVÉ OPATŘENÍ
K ZÁPISU DĚTÍ
DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
Podle Školského zákona č.561/2004 Sb., § 34, odst. 2
ředitelka MŠ Kravaře - Kouty, příspěvková organizace, Hlučínská 256/189
oznamuje, že zápis dětí do mateřské školy pro školní rok 2020/2021
proběhne v úterý 5. 5. 2020 v době od 8:00 hodin do 15:30 hodin v uvedené mateřské škole.
Dle školského zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů je od počátku školního roku,
který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky
dítěte, je předškolní vzdělávání povinné (§34, odst.l).
Dle novely školského zákona je obecně závaznou vyhláškou města Kravaře č.1/2020 stanoven školský
obvod mateřských škol zřízených městem Kravaře, který tvoří území města Kravaře. Přednostní přijetí
dítěte s trvalým pobytem ve školském obvodu, se pro školní rok 2020/2021 vztahuje na děti, které
dosáhnou věk nejméně 3 roky k 31.8.2020 a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve
školském rejstříku (§34,odst.3).
Zápis proběhne bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců. Podat žádost k zápisu je možné
následujícími způsoby:
1. do datové schránky školy
2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat prostý email)
3. poštou
4.osobní podání
Na webových stránkách si stáhnete a vyplníte potřebné tiskopisy, které v den zápisu donesete do MŠ.
Před dveřmi bude připravena schránka, kde potřebné náležitosti vložíte. U rodného listu platí, že
stačí doložit jeho kopii. V současné situaci nelze navštěvovat praktického lékaře, proto je nutné
doložit kopii očkovacího průkazu dítěte a vypsat čestné prohlášení (viz tiskopis), že je dítě řádně
očkované. Žádné jiné vyjádření lékaře pro účely správního řízení o přijetí do MŠ nemusíte dokládat.
Školská poradenská zařízení zajišťují v současnosti nejnutnější služby. Pokud dítě bylo již vyšetřeno
předložíte kopii tohoto doporučení.
O přijetí dítěte rozhodne ředitelka MŠ dle organizačních a kapacitních možností mateřské školy.
Tiskopisy: Žádost o přijetí dítěte,
Evidenční list, Kritéria pro přijetí kopii
očkovacího průkazu a rodného listu,
Čestné prohlášení k očkování (netýká
se předškolních dětí) to vše si můžete
vyzvednout z poštovní schránky
visící u dveří MŠ nebo stáhnout z web.
stránek MŠ www.mskravarekouty.cz.

Na Vaše děti se těší kolektiv mateřské školy!

