Základní škola a mateřská škola, Boharyně, okres Hradec Králové
Boharyně 10, 50323
IČO 750 181 36, tel. 608876222

zsboharyne@gmail.com

Organizace zápisu do MŠ pro školní rok 2021/2022
Vážení rodiče,
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo 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 2021/2022.
Zápisy budou probíhat v květnu, a to bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců.
Zápis k předškolnímu vzdělávání se bude konat od 3. května do 14. května 2021.
PODÁNÍ ŽÁDOSTI
Zákonný zástupce podá Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání jedním z těchto způsobů:

1. do datové schránky školy (q84vxgv)
2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat jen prostý email)
zsboharyne@gmail.com
3. poštou na adresu: Základní škola a mateřská škola, Boharyně, okres Hradec Králové
Boharyně 10, 503 23 Boharyně
4. osobní podání: ve všední dny v době od 9 - 16 hodin po předchozí telefonické domluvě
-mobil 608 870 445
Další informace a potřebné formuláře k zápisu naleznete níže:
Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce musí doložit své oprávnění dítě zastupovat. (Plná
moc)
Pro doložení rodných listů platí, že stačí odeslat jejich prostou kopii dálkovým způsobem.
Doložení řádného očkování dítěte
Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti
podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se
nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné
předškolní vzdělávání.

V současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře. Pro doložení této povinnosti zákonný
zástupce:
1. prohlásí, že je dítě řádně očkované (vzor viz níže), a
2. doloží kopii očkovacího průkazu.
V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na
dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže
očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.
Vedle doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do
mateřské školy dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře.
O přijetí dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitel konkrétní školy ve správním řízení bezodkladně,
nejpozději do 30 dnů nebo do 60 dnů ve složitějších případech.

