Základní škola a mateřská škola Horní Studénky, okres Šumperk,
příspěvková organizace, Horní Studénky 93, 789 01 Zábřeh, tel.: 732969921
e-mail: zs.h.studenky@rps.cz , www.zsamshornistudenky.cz

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY HORNÍ STUDÉNKY, okres Šumperk

V termínu od 3. – 14. 5. 2021 proběhne zápis do mateřské školy.
Žádost si můžete stáhnou z webu http://www.zsamshornistudenky.cz/¨v sekci Dokumenty MŠ
Nebo si dokumenty pro zápis vyzvednete v budově školy a to od 3.5. 2021 – 11.5.2021
Žádost mohou zákonní zástupci doručit následujícími způsoby:
1. osobním podáním 11. 5. 2021 od 12.30 – 15.00 hodin v ředitelně školy BEZ
PŘÍTOMNOSTI DÍTĚTE a pouze s jedním zákonným zástupcem dítěte,
2. do datové schránky školy - 3t4mdk7,
3. e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce zs.h.studenky@rps.cz,
Bez uznávaného elektronického podpisu je nutné, aby Žádost o přijetí zákonný zástupce
do 5 dnů potvrdil, jinak se k žádosti nepřihlíží.
4. poštou (rozhodující je datum podání na poštu, doporučujeme zaslat doporučeně).
Dokumenty, které zákonný zástupce osobně předloží nebo zašle jako přílohu:
•

Žádost o přijetí dítěte do MŠ.

•

Doložení řádného očkování dítěte
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. Potvrzení může být součástí Žádosti o přijetí nebo jako samostatná příloha.

•

Rodný list dítěte – postačí kopie /při dálkovém zápisu – email, DS, pošta - zašlete
kopii, ta bude přiložena jako součást spisu dítěte/

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí do mateřské školy, bude zveřejněno na stránkách školy,
stránkách obce a ve vestibulu školy nejpozději do 27. 5. 2021.
V současné situaci není možné navštívit mateřskou školku. Podívejte se do fotogalerie na webu,
kde zveřejňujeme fotky z akcí školy.
Ředitelka školy Mgr. Marie Gintherová Vám ráda odpoví na Vaše další případné dotazy
na tel:732 969 921.

Základní škola a mateřská škola Horní Studénky, okres Šumperk,
příspěvková organizace, Horní Studénky 93, 789 01 Zábřeh, tel.: 732969921
e-mail: zs.h.studenky@rps.cz , www.zsamshornistudenky.cz
Opatření proti COVID 19 – v případě osobního podání žádosti se, prosím, dostavte
s patřičnou ochranou úst a nosu a s požadovanou dokumentací. Dodržujte instrukce
zaměstnanců školy, kteří vás dovedou k ředitelně, kde budete vyzváni k předložení dokumentů.
Co má zvládnout dítě při nástupu do MŠ:
•

umí si říci co chce – komunikuje

•

spolupracuje při oblékání

•

nenosí pleny

•

samostatně si nazouvá obuv

•

dokáže se samo najíst: držet lžíci, při jídle sedět u stolu

•

pije z hrnečku a skleničky

•

samostatně používá toaletu

•

umí si umýt ruce mýdlem

•

ujde kratší vzdálenost

