Ředitelka Mateřské školy J. A. Komenského, Dobruška, Komenského 577 v souladu se zákonem č. 561/2004
Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, § 34
a po dohodě se
zřizovatelem vyhlašuje

ZÁPIS
dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022
Podle opatření MŠMT vydaného v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva
v souvislosti s koronavirem a onemocněním Covid-19 se mění organizace zápisů dětí do mateřských škol pro
školní rok 2021 – 2022.

Zápis proběhne distančně v termínu od 3. 5. – 16. 5. 2021 bez přítomnosti dětí
a zákonných zástupců dle doporučení MŠMT.
Vážení rodiče,
vyplňte žádost o přijetí do MŠ J. A. Komenského, Dobruška, která je umístěna na webových
stránkách školy www.dobruskaskolka.cz. Žádost musí být potvrzena lékařem o očkování dítěte a s
přiloženou kopií rodného listu dítěte.
Žádost s přílohou doručte do MŠ J. A. Komenského, ulice Komenského 577 v Dobrušce jedním
z následujících způsobů:
► Do datové schránky mateřské školy – ifnkr5i
► E-mailem na adresu: skolka@dobruska.cz s uznaným elektronickým podpisem zákonného
zástupce (nelze poslat prostý e-mail)
► Poštou na adresu pracoviště: MŠ J. A. Komenského, Dobruška, Komenského, ul.
Komenského 577, 518 01 Dobruška
► Vhozením do poštovní schránky na pracovišti MŠ, ul. Komenského 577
► Žádost lze za mimořádných opatření podat osobně na pracovišti (v budově Komenského 577)
v rozmezí od 12. 5. – 13. 5. 2021 vždy od 9:00 – 16:00 hodin
Zápis je povinný pro děti, které dovrší věku 5 let do 31. 8. 2021 (pokud ještě do mateřské školy
nedocházejí).
Děkuji Vám předem za pochopení a spolupráci v této mimořádné situaci.
V Dobrušce dne 12. 4. 2021
Bc. Monika Francová
Mateřská škola J. A. Komenského, Dobruška, Komenského 577 – tel: 494 629 528, 776 629 528, 603 543 987
a MŠ Za Univerzitou tel: 494 623 301, 776 623 301

KRITÉRIA A POSTUP PŘI PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ
1. Děti s trvalým pobytem v Dobrušce (a spádových obcí), které před začátkem školního
roku 2021/2022 dosáhnou nejméně 3 roku věku.
2. Ostatní děti v pořadí podle věku, tj. od nejstaršího po nejmladší.

INFORMACE K ZÁPISU DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
• Po doručení žádosti mateřská škola zašle zákonnému zástupci na e-mailovou adresu
(telefonní číslo) přidělené registrační číslo, pod kterým bude zveřejněn výsledek
přijímacího řízení v případě vyhovění žádosti. Rozhodnutí o nevyhovění žádosti bude
doručováno v souladu se správním řádem.
• Datum
podané
žádosti
nemá
vliv
na
rozhodnutí
Při rozhodování bude postupovat v souladu se zveřejněnými kritérii.

ředitelky

školy.

• Žádost je možné stáhnout z webové stránky mateřské školy: www.dobruskaskolka.cz.
Pokud nemá zákonný zástupce přístup k internetu, popř. nemá možnost si žádost
vytisknout, může si ji vyzvednout u vstupních dveří obou budov MŠ od pondělí 3. května do
pátku 7. května 2021 v době provozu MŠ.
• Doložení řádného očkování dítěte nebo doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže
očkování podrobit pro kontraindikaci – dokládá se potvrzením praktického dětského lékaře.
Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.
• V případě zdravotního postižení dítěte je potřeba k žádosti dodat i vyjádření školského
poradenského zařízení.
• Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální
vzdělávání. Zákonný zástupce musí i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání.
Oznámení o individuálním vzdělávání dítěte předá zákonný zástupce řediteli školy zároveň
s žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem
školního roku, tedy do 21. května 2021.
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