INFoRMACE K zÁprsu oĚrí oo rrn,q.rnŘsKr
ŠKOLYv Mrákově. kterÝ se koná ve ďnech 2. 5. - 16.5 2021
V-

/dle zákona č.500/2004 Sb./správní řáďlV souvislosti s protiepidemickými opatřeními je organizace zápisu
přizpusobena tak, aby byla zaruóena bezpečnost dětí i dospělých.

ŽÁUOST o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání|ze
ve dnech 2.5 - !6. 5. 202I učinit písemně nebo v elektronické
podobě.

Vzor žádosti je dostupný na webových

stránkách obce

w}y}v.lnrgkov..§.,"z, v záložce mateřská Školanebo
vyzvednutím osobně v mateřské škole ve dnech zápisu
za dodrženíplatnýchprotiepidemických opatřenío
po telefonické domluvě - telefonní kontakt 778 202 545.
K vyplněné žádosti je povinné přiložit kopii rodného listu dítěte
a potvrzení od dětského lékaře. že ie dítě pravidelně oČkováno.
Tato povinnost se netyká dětí, kíerénastupují k povinnému
předškoLní vzdéIáváníl1 letél .

Vyplněnou žádost,potvrzení o očkovánídítěte, kopii rodného listu
a kópii povolení k pobytu v ČR pro cízístátní příslušníkymohou
zákot.rrli zástupci doručit ve dnech zápisu následujícími zpŮsoby:
- do datové schrán§ školy - 3jSjzxg
_ e-mailem s elektronic§m podpisem zákonrlého zástupce

cz
- poštoulrozhodujícíje datum podánil
_ osobním podáním v mateřské škole do schránky u vchodu do
budovy.
Pokud žadatel podá žádost e-mailem bez elektronického podpisu,
je nutné, abyji do 5 dnů potvrdil, jinak je žádost neplatná.
V tento den bude každémužadateli přiděleno registraČníČÍslo.
s

ko lka. m ra kovíD em ail.

po doloženívšech dokladů určených pro přijímání détí,postupuje
ředitelka dle zvolených kritérií.

Účastníkovimusí brt, před vydáním Rozhodnutí zápomého, dána
možnost vyjádřit se k podkladům, pokud se tohoto práva nevzdá
po telefonické domluvě.

-

2. 6. 2021 budou v MŠzveřeiněna reeistračníčíslapřiiatých
dětí lrozhodnutí o přijetí se nepředává. ien na osobní žádost téhož
dnel na vstupních dveřích MŠa nawebu obce / bude vyvěšeno
15 dnrV.

Pokud rodiče neodevzdaji vYše uvedené přílohy žádosti v termínu
do 16. 5. 202l, yyrua je ředitelka písemnou ýzvou k odstranění

nedostatků a současně můžeŤizení přerušit l o tuto dobu se správní

íizeníprodlužuJel.

V přípa dě, že není doložena plná moc druhého rodiče, doručíse
písemnosti ve správnímíízeníoběma rodičům.
V případě nejasností volejte na telefonní číslo:
778 202 545

V Mrákově 30. bíezna}Dzl

Polákov á Jitka, ředitelka

