Mateřská škola Božanov
Božanov 105 , Božanov 549 74 , IČ: 750 165 32
ID datové schránky: gbqkk33 , tel.: 776 566 900 , e- mail : msbozanov@centrum.cz

Vážení rodiče,
Vítáme vás na stránkách naší mateřské školy, která je v tuto chvíli uzavřena. Je nám líto, že tak
významný okamžik, jako je zápis do mateřské školy, musíme I letos absolvovat bez Vás a Vašich dětí.
Pevně však věříme, že vše společně zvládneme „na dálku“. Níže vás provedeme zápisem krůček po
krůčku. V případě potřeby neváhejte napsat na e-mail: msbozanov@centrum.cz nebo zavolat na číslo
mob.: 776 566 900.
Zápis pro nové děti na školní rok 2021/2022 bude v letošním roce probíhat elektronickou formou
bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců v době od 2.5.2021 do 16.5.2021. V Mateřské škole
Božanov proběhne zápis k předškolnímu vzdělávání v souladu dokumentem MŠMT.
Při vyřizování dokumentů postupujte tímto způsobem :
1. Na webových stránkách školy http://msbozanov.eu/ si stáhněte Žádost o přijetí a zápisní
lístek.
Tyto dokumenty budou zároveň k dispozici v listinné podobě na obecním úřadě v Božanově,
kde si je můžete vyzvednout během otevírací doby obecního úřadu. Dokumenty budou uloženy
v obálce, ve které je můžete vyplněné zaslat zpět.
2. Řádně vyplňte a podepište žádost o přijetí i zápisní list
nevynechejte žádnou kolonku, nezapomeňte vyplnit e-mailovou adresu
3. Dále je nutné, aby zákonný zástupce doložil k žádosti tyto dokumenty, bez kterých by byla
žádost neplatná
- kopii rodného listu
- doklad o řádném očkování dítěte vyplní lékař v Žádosti o přijetí
Podmínkou přijetí dítěte do mateřské školyje 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.
Zákonný zástupce tuto povinnost dokládá potvrzením praktického dětského lékaře. Potvrzení na
žádost vydá lékař za podmínek dodržení nastavených protiepidemických opatření. Vhodné je
předem telefonicky kontaktovat lékaře a objednat si termín návštěvy dle zvyklosti ordinace.
Individuálně je třeba řešit případ, kdy je rodina v karanténě nebo izolaci. Pokud některý z lékařů
poskytuje potvrzení e-mailem, je to jistě také možné, ale opět po předchozí domluvě.
Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání !!!Povinnost
plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhnou do 31. 8. 2021 pěti let. Zákonný
zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální
vzdělávání dle § 34b školského zákona. Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i
jiná osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola. Zákonný zástupce musí

nicméně i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Oznámení o
individuálním vzdělávání dítěte předá zákonný zástupce řediteli školy zároveň s žádostí o
přijetí k předškolnímu vzdělávání nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku,
tedy do 31. května 2021.
4. Všechny výše uvedné dokumenty – žádost o přijetí, zápisní list a kopii rodného listu
odešlete do MŠ některou z níže uvedených možností.
- e –mailem s uznávaným elektronickým podpisem ( nelze odeslat pouhý e-mail)
msbozanov@centrum.cz
- do datové schránky školy ( gbqkk33)
- poštou na adresu Mateřská škola Božanov, Božanov 105, 549 74 Božanov
- vhozením v uzavřené obálce do schránky na budově MŠ
- osobním podáním po předchozí telefonické domluvě – mob. 776 566 900
5. Registrační číslo – každá řádně vyplněná žádost o přijetí včetně příloh bude zapsána a bude ji
přiděleno registrační číslo, které bude zákonnému zástupci zasláno na jeho e-mailovou adresu.
Seznam registračních čísel přijatých dětí bude vyvěšen na webových stránkách mateřské
školy 19.5.2021.
Vzhledem k tomu, že se v průběhu zápisu společně neuvidíme, sledujte webové stránky školy, najdete
zde veškeré podrobné informace ohledně zápisu, přijímání dětí, ale i nástupu dětí do MŠ apod. Pročtěte
si i kritéria k přijímání dětí. V případě dotazů neváhejte napsat nebo zavolat na číslo mob.: 776 566
900.
Vážení rodiče, není třeba si dělat starosti. Zápis „na dálku“ společně zvládneme a od září se budeme
všichni v mateřské škole těšit na Vás, Vaše děti a na okamžik, kdy se všichni potkáme tváří v tvář. V
tuto chvíli vám a vašim dětem přejeme hlavně pevné zdraví.

V Božanově dne 8.3.2021
Veronika Ptáčková
ředitelka MŠ Božanov
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