Zápis do MŠ pro školní rok 2020/2021
V souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním
COVID-19 opatření k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021 bude zápis probíhat od 4.
5. 2020 do 13. 5. 2020 května, a to bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců.
Na webových stránkách školy si již v tomto období můžete stáhnout a vytisknout a vyplnit Žádost, Evidenční list
dítěte a Čestné prohlášení o očkování dítěte.
POZOR: V současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře. Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce:
1. prohlásí, že je dítě řádně očkované (viz čestné prohlášení), a
2. doloží kopii očkovacího průkazu.
Vedle doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy
dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře.

Vyplněné tiskopisy (žádost, evidenční list, čestné prohlášení a kopie očkovacího průkazu) zašlete na adresu
školy (případně vložte do schránky u hlavního vchodu do budovy Základní školy nebo odešlete datovou schránkou –
ID vc4mbvt )
Adresa školy
Základní škola a mateřská škola Šumavské Hoštice
Šumavské Hoštice 21
384 71 Šumavské Hoštice
Tiskopisy budou v tištěné podobě k dispozici u ředitelky ŽŠ a MŠ, kde si je můžete vyzvednout 14. 4. 2020 od 8.00
do 9.30 hodin, u vedoucí učitelky MŠ, kde si je můžete vyzvednout 15. 4. 2020 v čase od 8.30 do 11.00 hodin.
Povinnost plnit předškolního 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 řediteli školy zároveň s přihláškou k zápisu nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.

Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí proběhne ve správním řízení.
Seznam přijatých i nepřijatých dětí bude zveřejněn nejpozději 27.5.2020 na webových stránkách školy a na vývěsce
obecního úřadu.
Vstup do budovy v období zápisu (a pro tiskopisy) bude pouze pro osoby vybavené rouškou nebo jiným ochranným
prostředkem, platí zákaz vstupu osob v karanténě nebo osob s potvrzenou nákazou. Čekající - před budovou školy
dodržují mezi sebou doporučené dvoumetrové rozestupy.
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