Pokyny k zápisu dětí do MŠ 2021/2022
Zápisy k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022
v MŠ II Dubňany i MŠ I Dubňany proběhnou v souladu
s právními předpisy v období od 3. května 2021 do 7. května
2021 v distanční podobě, bez přítomnosti dětí a zákonných
zástupců ve škole.
Formulář – „Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání“ bude
k dispozici ke stažení na webových stránkám MŠ II Dubňany
(www.msbublinka.cz) od 1.4.2021.
Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů, je možné žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání doručit
následujícími způsoby:
do datové schránky školy (ID datové schránky MŠ II Dubňany: 69bg8p),
✓ e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem – nelze jen
poslat prostý email (info@msbublinka.cz),
✓ poštou (MŠ II Dubňany, Ke Koupališti 1500, 696 03 Dubňany)
✓ osobním předáním do poštovní schránky umístěné u venkovního
vchodu do mateřské školy.
✓

Při podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání uvede zákonný
zástupce dle správního řádu náležitosti stanovené v § 34b odst. 2
školského zákona, kterými jsou:
✓ jméno a příjmení žadatele (dítěte),
✓ datum narození dítěte,
✓ místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování
(podle § 19 odst. 3 správního řádu),
✓ označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní
mateřská škola-MŠ II Dubňany, příspěvková organizace, Ke
Koupališti 1500, 696 03 Dubňany),
✓ podpis osoby, která žádost podává (v tomto případě podpis
zákonného zástupce, který dítě při podání žádosti zastupuje).

S ohledem na zastoupení dítěte jeho zákonným zástupcem či jinou
osobou k tomu oprávněnou je zároveň podstatné zjišťovat:
✓ jméno a příjmení tohoto zástupce,
✓ místo trvalého pobytu tohoto zástupce (včetně e-mailové adresy),
popřípadě jinou adresu pro doručování.
Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň
podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.
Podmínkou přijetí dítěte do MŠ 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 (k 31.8.2021
dosáhlo pěti let).
V současné situaci nenavštěvujte osobně dětského lékaře. MUDr. Eva
Vrzalová žádá rodiče, aby vyplněnou žádost vhodili do schránky ordinace
dětské lékařky. Paní doktorka žádosti projde, potvrdí a vydávat je bude
v týdnu od 19.4.2021 do 23.4.2021.
Pokud je vaše dítě v péči jiné dětské lékařky, domluvte se telefonicky na
způsobu předání potvrzení o očkování.
Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte do mateřské školy vydávají obě
mateřské školy 27.5.2021.
V současnosti jsou MŠ z nařízení vlády uzavřeny a nemůžeme dovolit
novým dětem a jejich rodičům seznámit se s prostory naší mateřské
školy, proto připravujeme na náš web video, ve kterém Vám naši školu
virtuálně představíme.
Ráda zodpovím Vaše další případné dotazy na tel.: 770 172 310.
Ing. Hana Chládková
ředitelka MŠ II Dubňany

