Mateřská škola Krnov, Mikulášská 8, okres Bruntál, příspěvková organizace
pro školní rok 2020/2021 bude přijato 12 dětí.
Kritéria a doklady potřebné k přijetí dítěte do mateřské školy
Doklady:
- rodný list dítěte
- občanský průkaz zákonného zástupce dítěte
- potvrzení o očkování
- žádost o přijetí
Je-li žádost zaslána prostřednictvím datové schránky, e-mailu, nebo poštou, je nutné
doložit kopie těchto dokladů.
V případě, že zákonný zástupce dítěte nepožádal e-mailem pediatra o zaslání potvrzení o
pravidelném očkování, dokládá kopii očkovacího průkazu a čestné prohlášení o
očkování dítěte.
Kritéria pro přijetí dítěte do mateřské školy:
- potvrzení o tom, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má
doklad, že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci
- přednostně se přijímají děti k povinnému předškolnímu vzdělávání (ty, kterým bude 6 let
do 31. srpna 2021)
- přednostně se přijímají ty děti, které dosáhnou k 31. 8. 2020 věku 4let
- přednostně se přijímají ty děti, které dosáhnou k 31. 8. 2020 věku 3 let
- děti, které mají v mateřské škole sourozence
Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání se podává:
- do datové schránky mateřské školy - rxmxts8
-

e-mailem (ms.mikulasska@seznam.cz) s uznávaným elektronickým podpisem
(nelze jen poslat prostý e-mail)

-

poštou na adresu – Mateřská škola Krnov, Mikulášská 8, okres Bruntál,
příspěvková organizace, Mikulášská 8. 794 01 Krnov (obálku označte
„Zápis“)

-

osobním podáním – je nezbytné si rezervovat termín v rezervačním
systému na www.ms-mikulasska.cz
ZÁPIS PROBĚHNE OD 4. – 7. KVĚTNA 2020 V DOBĚ OD 10:00 DO 16:00 HODIN V
BUDOVĚ MŠ. V SOUVISLOSTI S KORONAVIREM JE NUTNÉ DODRŽET
REZERVOVANÝ ČAS A VYSLAT S DOKLADY POTŘEBNÝMI K ZÁPISU DÍTĚTE DO MŠ
JEN JEDNOHO ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE. Seznam přijatých dětí bude zveřejněn na
www.ms-mikulasska.cz a na vývěsce školy pod registračním číslem, které bude
přiděleno a zákonný zástupce jej získá datovou schránkou rodiče, e-mailem, poštou,
nebo osobně při zápisu v MŠ.

V Krnově dne 7. 4. 2020
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