2. mateřská škola Velké Opa tovice, příspěvková organizace
ul. Eduarda Ušela 472, Velké Opatovice
IČO 70883181

č.ú.1362835309/0800

Informace k podávání žádostí k předškolnímu vzdělávání v MŠ
v mateřské škole od 1.9.2021 od školního roku 2021–2022.
Zápis do MŠ proběhne v termínu od 2.5. - 16. 5. 2021 podáním žádosti a příloh.

1. Žádost o přijetí dítěte do MŠ-ke stažení z webu MŠ http://www.2msvelkeopatovice.cz/,
Při podání žádosti je nutno doložit:

2. Vyjádření lékaře-příloha žádosti-ke stažení z webu MŠ

Podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví
splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě
proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Tato povinnost se
netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání – dítě, které dovrší ke dni 31.8.2021 pátý
rok věku).
Zákonný zástupce tuto povinnost dokládá potvrzením (evidenční list) praktického dětského
lékaře. Potvrzení na žádost vydá lékař za podmínek dodržení nastavených protiepidemických
opatření. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání – dítě, které
dovrší ke dni 31.8.2021 pátý rok věku).

3. Kopii rodného listu dítěte-příloha k žádosti
Podat žádost lze následujícími způsoby:

1. V listinné podobě poštou na adresu 2.MŠ Velké Opatovice, Ed. Ušela 472, 679 63 Velké
Opatovice (rozhodující je datum podání na poštu).
2. V listinné podobě fyzickým doručením do poštovní schránky školy na adresu školy
3. Elektronickým doručením do datové schránky školy – ID datové schránky: mfsg5w
(datovou schránku si mohou rodiče zřídit zdarma, více informací na https://chcidatovku.cz/,
4. Elektronicky e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce
2.msopatovice@tiscali.cz. Bez uznávaného elektronického podpisu je nutné, aby žádost
o přijetí zákonný zástupce do 5 dnů potvrdil.
5. Osobním podáním – po telefonické domluvě – na č.t.737 002 317- za dodržení proti
epidemiologických opatření použití respirátoru a dezinfekce a dodržením domluveného
času.
Od 17.5.2020 budou zákonní zástupci dítěte informováni na e-mailovou adresu
uvedenou v žádosti o přiděleném registračním čísle podané žádosti – identifikátor
uchazeče (dítěte).
Seznam přijatých dětí (pod registračními čísly) bude zveřejněn v pondělí 31.5.2021
v 8,00 na webových stránkách školy – úřední deska a na úřední desce před MŠ na
ulici Eduarda Ušela.

TĚŠÍME SE NA NOVÉ DĚTI A NA SPOLUPRÁCI S VÁMI.
2.MŠ Velké Opatovice, příspěvková organizace
Blanka Langerová

