Mateřská škola Kravaře-Kouty

ZÁPIS DĚTÍ
DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
ředitelka MŠ Kravaře-Kouty, příspěvková organizace
oznamuje na základě zákona č.561/2004 Sb.(Školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, že
osobní zápis dětí do mateřské školy pro školní rok 2021/2022
proběhne ve středu 5. 5. 2021 v době od 8:00 hodin do 15:30 hodin.
Z důvodu nepříznivé epidemiologické situace proběhne zápis následujícími způsoby:
1. do datové schránky školy ID Datové schránky: gunkthy
2. e-mailem (info@mskravarekouty.cz) s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat
prostý email)
3. poštou (MŠ Kravaře-Kouty, příspěvková organizace, Hlučínská 256/189, 747 21)
4. osobním podáním při dodržení všech aktuálních epidemiologických opatření – 5.5.2021
(s jedním zákonným zástupcem a bez přítomnosti dětí)
Organizace zápisu dle metodického doporučení MŠMT umožňuje i distanční průběh zápisu a to v
době od 2. - 16. května 2021(výše uvedenými body1-3)
U žádosti dítěte se zdravotním postižením předloží rodiče u zápisu písemné vyjádření praktického
lékaře nebo školského poradenského zařízení.
Dle školského zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, je od počátku školního roku,
který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky
dítěte, je předškolní vzdělávání povinné (§34, odst.1).
Dle novely školského zákona je obecně závaznou vyhláškou města Kravaře č.1/2020 stanoven
školský obvod mateřských škol zřízených městem Kravaře, který tvoří území města Kravaře.
Přednostní přijetí dítěte s trvalým pobytem ve školském obvodu (celých Kravařích), se pro školní rok
2021/2022 vztahuje na děti, které dosáhnou věk nejméně 3 roky k 31.8.2021 a to do výše povoleného
počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku (§ 34,odst. 3).
O přijetí dítěte rozhodne ředitelka MŠ dle organizačních a kapacitních možností mateřské školy.
Potřebné tiskopisy jsou dostupné na webových stránkách www.mskravarekouty.cz, (popřípadě si je
můžete po telefonické domluvě vyzvednout v MŠ).

Tiskopisy: Žádost o přijetí dítěte potvrzená lékařem, Evidenční list a kopie
rodného listu.(Každý tiskopis je nutné podepsat zákonným zástupcem).
Na Vaše děti se těší kolektiv mateřské školy!
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