ZÁPIS DO VŠECH ODLOUČENÝCH PRACOVIŠŤ MŠ HARMONIE NERATOVICE
PROBĚHNE V TERMÍNU 4.5. – 10.5.2021

4.5.2021 od 13.00 – 17.00 hod.
PREZENČNÍ ZPŮSOB ZÁPISU NA VŠECH PRACOVIŠTÍCH MŠ HARMONIE
(BEZ PŘÍTOMNOSTI DĚTÍ). Zápis proběhne ve vedlejších prostorách školy nebo na
školní zahradě za dodržení daných hygienických opatření.
Nutno předložit:
•
•
•

Vyplněnou žádost o přijetí (na žádosti bude uvedeno datum konání zápisu – 4.5.2021).
Potvrzení a vyjádření lékaře o zdravotním stavu dítěte. Potvrzení se nemusí
předkládat pouze u dítěte, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání.
Písemné vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě i ošetřujícího
praktického lékaře pro děti a dorost v případě, že se jedná o dítě se zdravotním
postižením a vyžaduje speciální péči.

Zákonný zástupce dokládá ke kontrole:
•
•

Originál rodného listu dítěte.
Občanský průkaz zákonného zástupce, cizinci předloží doklady o svém pobytu na
území ČR.

V PŘÍPADĚ NEMOCI, KARANTÉNY NEBO Z JINÝCH OSOBNÍCH DŮVODŮ LZE ZAPSAT VAŠE
DÍTĚ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM V TERMÍNU 4.5.

– 10.5.2021.

Zákonný zástupce doručí vyplněnou a podepsanou žádost o přijetí, potvrzení a vyjádření o
zdravotním stavu dítěte, kopii rodného listu dítěte a občanského průkazu zák. zástupce:
•
•
•

•

do datové schránky 83pkq8d
emailem s uznávaným elektronickým podpisem (hospodar@ms-neratovice.cz)
poštou (doručeno do 10.5.2021) -v tomto případě je nutné do 5 dní doložit na
ředitelství školy – V Olšinkách 700, Neratovice 27711, ke kontrole originál RL dítěte a
OP zákon. zástupce
osobní podání na ředitelství školy (nutná předběžná telefonická domluva)

Povinnost předškolního vzdělávání mají děti, které dosáhnou pěti let do 31.8.2021!
Rodiče mají zákonnou povinnost přihlásit dítě do MŠ.
Registrační číslo bude při osobním podání předáno do vlastních rukou, při podání emailem
nebo datovou schránkou bude týmž způsobem odesláno zákonnému zástupci.
Rozhodnutí o přijetí budou zveřejněna seznamem uchazečů pod registračním číslem na
vývěskách MŠ a ředitelství, na webových stránkách dne 10.6.2021 po dobu 15 dnů.
Rozhodnutí o nepřijetí budou zaslána poštou.

V Neratovicích dne 12.4.2021

Mgr. Šárka Polívková – ředitelka školy v.r.

