MATEŘSKÁ ŠKOLA KOBYLÍ
příspěvková organizace, Školní 722, 691 10 Kobylí

INFORMACE K ZÁPISU DO MŠ KOBYLÍ
Zápis do naší mateřské školy vzhledem k současné situaci proběhne v tomto roce netradičně,
bez přítomnosti dětí a jejich zákonných zástupců. Přestože nám situace nedovolí uspořádat
den otevřených dveří, abyste si prohlédli naši mateřskou školu a my měli možnost osobního
setkání s Vámi i Vašimi dětmi, věřím, že to společně zvládneme i tímto způsobem.

Podání žádosti je možné do 12.5.2020 tímto způsobem:
-

do datové schránky (4kwkszm)

-

e-mailem s elektronickým podpisem (mskobyli@tiscali.cz)

-

poštou (Mateřská škola Kobylí, Školní 722, 691 10 Kobylí)

-

popř. osobním podáním 12.5.2020 od 9.00 do 11.00 hod. v MŠ Kobylí

Je nutné zaslat:
1. Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole
2. Kopii rodného listu
3. Kopii očkovacího průkazu dítěte
4. Čestné prohlášení, že je dítě řádně očkované

Žádost i prohlášení o očkování Vám bude doručeno osobně, nebo najdete
na webových stránkách www.mskobyli.cz

V současné situaci není nutné mít v žádosti vyplněné vyjádření lékaře, nahrazuje ho čestné
prohlášení o očkování dítěte a kopie očkovacího průkazu.
V případě, že dítě nebylo řádně očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný
zástupce doložit, že je dítě proti nákaze imunní nebo pro trvalou kontraindikaci nemůže být
očkováno. Potvrzení si zákonný zástupce vzdáleně vyžádá u dětského lékaře.
Případné alergie nebo jiné zdravotní obtíže dítěte budeme řešit později.

V případě nejasností můžete kontaktovat ředitelku MŠ na tel. čísle 739 335 968 nebo
e-mailem mskobyli@tiscali.cz.

Po doručení žádosti o přijetí dítěte Vám bude přiděleno registrační číslo, které pošleme
na e-mail uvedený v žádosti.

Výsledky o přijetí můžete sledovat na webových stránkách MŠ, dále budou vyvěšeny
na dveřích budovy školy. Jméno dítěte bude nahrazeno Vám přiděleným registračním číslem.

Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhly do 31.08.2020 pěti let.
Termín zápisu k předškolnímu vzdělávání je 12.05.2020.

Děkuji Vám za pochopení a za celý kolektiv mateřské školy přeji především hodně zdraví
a pohody do těchto náročných dní.

Mgr. Blanka Helešicová
ředitelka MŠ Kobylí

