Zápis dětí do MŠ Libina pro školní rok 2020/2021
Vážení rodiče, zákonní zástupci dětí,
MŠMT vydalo dne 3.4.2020 v návaznosti s mimořádným opatřením vlády k ochraně obyvatelstva
v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k předškolnímu
vzdělávání pro rok 2020-2021. Zápisy budou probíhat od 2.5.2020 do 16.5.2020 a to bez přítomnosti
dětí a zákonných zástupců, v souladu s právními předpisy a školským zákonem (§ 34odst.2).
Pro koho je zápis do MŠ Libina určen, kriteria pro přijetí:
• povinné pro děti, které dosáhnou do 31.8. 2020 věku 5 let /podle školského zákona dále možnost
žádat o individuální vzdělávání/
• a děti s odloženou povinnou školní docházkou
• zpravidla pro děti od 3 do 6 let věku
• děti, které dovrší 2 let v průběhu školního roku
Přednostně jsou umísťovány děti dle stanoveného pořadí:
1. Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky včetně dětí s odkladem školní
docházky, které patří do spádové MŠ
2. Dále děti podle věku 5-3 leté a mladší 3 let podle pořadí od nejstaršího po nejmladší do naplnění
kapacity budov MŠ
3. V případě shodnosti výše posuzovaných kritérií budou při rozhodování uplatněna doplňující
kritéria v tomto pořadí:
a) Trvalý pobyt dítěte v obci, ve které mateřská škola sídlí
b) Sociálně znevýhodněné prostředí v rodině, na základě podkladu orgánu sociálně-právní ochrany
dítěte
Termín zápisu do MŠ Libina: od 4.května 2020 do 15.května 2020
Organizace zápisu:
Jak formuláře vyplnit a podepsat:
možnost vyzvednutí v MŠ Libina 211 na zavolání /731 555 382/
stažením na webových stránkách MŠ Libina ke stažení a k výtisku www.mslibina.cz
odkaz: Formuláře ke stažení
povinné:
Žádost o přijetí dítěte (potvrzení lékaře na druhé straně nahrazuje Čestným prohlášením o očkování
dítěte)
Čestné prohlášení o očkování dítěte
Přihláška ke stravování
evidenční list dítěte s podpisem obou zákonných zástupců dítěte
doplňující:
Pověření k předávání a vyzvedávání dítěte
Informace/Svolení/Souhlas
Souhlasy se zpracováním
Dohoda o docházce
Žádost o individuální vzdělávání (u dětí poslední rok před zahájením povinné školní docházky)

S výše vyplněnými a podepsanými formuláři dále doložit:
kopii rodného listu dítěte
kopii očkovacího průkazu
v případě handicapů potvrzení speciálního pedagogického centra nebo lékařského zařízení
evidenční list dítěte s podpisem obou zákonných zástupců dítěte
případně 5 leté děti, které spadají trvalým pobytem pod obec Libinu, doložit potvrzení od školy, kde dítě
bude splňovat povinné předškolní vzdělávání mimo spádovou obec
Způsob doručení dokumentů MŠ Libina
elektronicky – email: skolka@mslibina.cz nebo datová schránka yxmkt44 (s elektronickým podpisem)
poštou v listinné podobě – nejpozději do 15. května 2020 (na obálce nápis ZÁPIS DO MŠ LIBINA)
Adresa pro doručení :
Mateřská škola Libina 211, 788 05 Libina
do zelené schránky – branka u pošty -ředitelství MŠ Libina 211
osobně po telefonické dohodě (731555382) v úterý 5.5.2020 v modré budově)
MŠ Libina vydává zákonným zástupcům dítěte :
neprodleně po obdržení dokumentů- registrační číslo na uvedený email zákonného zástupce
seznam s registračními čísly zveřejněný na webových stránkách www.mslibina.cz do termínu 25.5.2020
(Rozhodnutí o přijetí x nepřijetí dítěte, u nepřijetí bude zákonný zástupce následně informován písemně
na uvedenou doručovací adresu).

V případě dotazů jsme připraveni vám pomoci
kontakt: Aranka Jarošová, ředitelka 731 555 382, email: skolka@mslibina.cz

