INFORMACE K ZÁPISU DO MŠ NOVÝ
KRAMOLÍN
Vzhledem k trvání nouzového stavu v ČR proběhne zápis dětí do naší MŠ bez
osobní přítomnosti dětí a jejich zákonných zástupců.
Probíhat bude takto:
1/ Žádosti o přijetí do MŠ na školní rok 2020/2021 si vyzvednete na:
web. stránkách obce: www.novykramolin.cz , záložka MŠ
popř. osobně po předchozí telefonické domluvě na tel. 379 497 389
( 8.00 – 12.00 hod.)

2/ Žádostí o přijetí do MŠ na školní rok 2020/2021 budou přijímány v době
od 2.5. – 13.5. 2020
Vyplněné žádosti , podepsané odevzdáte tímto způsobem:
 datovou schránkou ( 44avbkx)
 e-mailem s elektronickým podpisem (skolka@novykramolin.cz)
 poštou , popř. použijte poštovní schránku u vchodu do budovy MŠ
 osobně – v krajním případě po předchozí tel. domluvě

3/ Co je potřeba odevzdat pro pokračování řízení o přijetí dítěte do MŠ:
Zákonný zástupce odevzdá vyplněné doklady, které si vytiskl z webu:
 Žádost o přijetí dítěte do MŠ
 Evidenční list – pokud to bude možné, s potvrzením lékaře
 Čestné prohlášení o očkování ( v případě, že Evidenční list není
potvrzen od lékaře)

Dále přiloží:
 Kopii očkovacího průkazu

 Kopii rodného listu dítěte
Přidělená Registrační čísla vám budou oznámena poštou.

4/ Nahlédnutí do spisu a seznámení se s odklady řízení není v této
mimořádné situaci možné

5/ Ukončení řízení a zveřejnění Rozhodnutí o přijetí do MŠ se uskuteční
v pátek 12. 6. 2020 takto:
Rozhodnutí pod přidělenými Registračními čísly přijatých dětí bude viset na
úřední desce MŠ Nový Kramolín,
na úřední desce Obce Nový Kramolín a na web.www.novykramolin.cz po
dobu 15 dnů.
Zveřejněním seznamu se považují Rozhodnutí o přijetí dítěte za oznámená.

Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dovršily do 31.8.2020
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 i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání.
Žádost o individuální vzdělávání dítěte
předá řediteli školy zároveň s přihláškou k zápisu.

Kontakt:
MŠ Nový Kramolín, čp. 13
344 01 Domažlice
Tel. 379 497 389
skolka@novykramolin.cz

