Mateřská škola,
Nové Město nad Metují, Rašínova 600

Aktuální informace k zápisu do Mateřské
školy, Nové Město nad Metují, Rašínova 600
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo v souvislosti s mimořádnými opatřeními
vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s onemocněním COVID – 19 opatření k organizaci
zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022.

Zápis k předškolnímu vzdělávání bude probíhat od 2. května 2021 do 16. května 2021
bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců v mateřské škole.
Podat žádost lze následujícími způsoby:
1. do datové schránky školy: egxk45y,
2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
3. poštou (rozhodující je datum podání na poštu),
4. vhozením do schránky mateřské školy nebo osobním podáním ve škole po předchozí
telefonické domluvě – 606 040 820.
Žádost je možné získat:
1. z webových stránek školy www.msrasinova.cz.,
2. pokud nemá zákonný zástupce přístup k internetu, popř. nemá možnost si žádost
vytisknout, může si ji vyzvednout v mateřské škole a to po dohodě s ředitelkou na tel.
č. 606 040 820.
Součástí žádosti je doložení řádného očkování dítěte – na druhé straně žádosti potvrdí
dětský lékař (tato povinnost se netýká dítěte, které bude od 1. 9. 2020 plnit povinné
předškolní vzdělávání – děti, které dosáhly do 31. 8. 2020 pěti let).
Pokud dítě není očkováno, doložte potvrzení od lékaře, že
 je proti nákaze imunní
 nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci
Součástí žádosti je doložení kopie rodného listu dítěte – tato kopie bude součástí spisu.
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Mateřská škola,
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Po doručení žádosti mateřská škola zašle zákonnému zástupci datovou schránkou, e-mailem
nebo poštou přidělené registrační číslo, pod kterým bude dítě uvedeno v seznamu přijatých
dětí.
Seznam přijatých dětí bude vyvěšen na webových stránkách školy a na hlavních dveří školy
dne 1. 6. 2021. Rozhodnutí o nepřijetí budou zaslána zákonným zástupcům dětí datovou
schránkou nebo poštou.
Nahlédnout do spisu budou moci zákonní zástupci po předchozí domluvě s ředitelkou školy
(tel. 606 040 820, email. msrasinova@seznam.cz) 24. 5. 2021 od 10.00 do 11.00 hodin.

V Novém Městě nad Metují 29. 3. 2021

Bc. Petra Mináriková, ředitelka školy
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