Mateřská škola Dolní Podluží,okres Děčín,
příspěvková organizace

Informace k zápisu do mateřské školy na šk. rok 2021/22
Zápisy k předškolnímu vzdělávání se konají dle § 34 školského zákona v období
od 2. května do 16. května 2021.
Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v těchto dnech podejte
buď:
- poštou na adresu MŠ: Mateřská škola Dolní Podluží, okres Děčín, PO
Dolní Podluží 437, 407 55 Dolní Podluží
- e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce –
ms.dolnipodluzi@tiscali.cz
- do datové schránky MŠ – ID: n7skqsg
- osobním podáním v MŠ – pouze dne 10. 5. 2021 od 14.00 hod. do 15.30
hod. přímo v Mateřské škole Dolní Podluží (vezměte s sebou občanský
průkaz, rodný list dítěte a jeho očkovací průkaz.
Děti, které k 31. 8. 2021 dosáhnou 5 let, očkovací průkaz nepotřebují.)
Při pohybu v areálu MŠ používejte respirátor.
Potřebné dokumenty k zápisu k předškolnímu vzdělávání:
- Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání (formulář ke stažení na
ms.dolnipodluzi.cz)
- doložení řádného očkování dítěte – předem potvrdí lékař
(formulář ke stažení na ms.dolnipodluzi.cz - tato povinnost se netýká
dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání a k 31. 8. 2021 dosáhne
věku 5 let)
- kopie rodného listu dítěte

Rozhodnutí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání:
Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání bude zasláno i v písemné podobě.
Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání nebude zasláno v písemné podobě.
Rozhodnutí o přijetí dítěte bude oznámeno zveřejněním seznamu přijatých
uchazečů s výsledkem řízení u každého uchazeče, a to:


u vstupu do areálu mateřské školy



na webových stránkách MŠ – www.msdolnipodluzi.cz

V seznamech bude dítě uvedeno pod registračním číslem, které dostanete při
zápisu.
Předpokládaný termín zveřejnění seznamu je stanoven na den 24. května 2021.
Jakékoliv dotazy budou zodpovězeny na tel. čísle 412 374 100, 602 388 661.

V Dolním Podluží dne 26. 3. 2021
Bc. Blanka Mannová, ředitelka školy

