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Informace k zápisu do MŠ pro školní rok 2021/2022
Letošní zápis do MŠ dle doporučení MŠMT bude probíhat bez osobní
přítomnosti dětí a zákonných zástupců.
Žádost o přijetí je k dispozici na webových stránkách školy nebo lze
žádost vyzvednout ve škole (po předchozí domluvě emailem nebo
telefonicky 605 910 544).
Vyplněné dokumenty ( Žádost o přijetí k předškolnímu
vzdělávání, kopie rodného listu, kopie očkovacího průkazu a
čestné prohlášení k očkování ) budeme přijímat od pondělí 3. 5.
2021 do pátku 14. 5. 2021 níže uvedenými způsoby.
Možné způsoby podání žádosti:
1. Do datové schránky školy – rstmj7f
2. E-mailem s uznávaným elektronickým podpisem zs.bystrocice@seznam.cz
3. Poštou – ZŠ a MŠ Bystročice, 779 00 Bystročice 65
4. Vhozením do schránky školy.
5. Osobním podáním – vyplněné dokumenty přinesete osobně v níže
uvedené dny.
Středa 12. 5. 2021
15:00 – 17:00
Čtvrtek 13. 5. 2021 9:00 – 12:00

Po doručení žádosti Vám bude přiděleno registrační číslo, které
bude zasláno emailem. Seznam přijatých dětí bude vyvěšen na
webových stránkách školy www.zsbystrocice.cz a na úřední desce
školy.
Pro doložení rodných listů platí, že stačí odeslat jejich prostou kopii
dálkovým způsobem.
Podmínkou přijetí dítěte do MŠ 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 trvalou kontraindikaci.
V současné situaci nenavštěvujte osobně dětského lékaře. Pro
doložení této povinnosti zákonný zástupce prohlásí, že je dítě řádně
očkované (čestné prohlášení k očkování ). V případě, že dítě nebylo
očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce
kontaktovat na dálku dětského lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že
je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro
trvalou kontraindikaci.
Vedle doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro
účely správního řízení o přijetí do mateřské školy dokládat jiné
vyjádření nebo potvrzení lékaře.
Povinnost plnit předškolní 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 ředitelce školy zároveň k zápisu nebo nejpozději 3 měsíce
před počátkem školního roku.
Případné dotazy Vám zodpovíme telefonicky (605 910 544) nebo
emailem zs.bystrocice@seznam.cz.

