Ředitel Základní školy a Mateřské školy
Štramberk

vyhlašuje zápis dětí do Mateřské školy ve Štramberku
pro školní rok 2021/2022,
který se uskuteční bez přítomnosti dětí.
Místo podání žádosti: Základní škola Štramberk - sekretariát
Termín a doba podání žádosti: 3. – 14. května 2021
Upozorňujeme, že zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k
předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního
vzdělávání dítěte (děti, které k 31. 8. 2021 dosáhnou věku 5 let).
Opatření MŠMT k zápisům do MŠ pro školní rok 2021/2022
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými
opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním
COVID-19 opatření k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok
2021/2022. Zápisy budou probíhat v květnu, a to bez přítomnosti dětí. Konkrétní
termín zápisu k předškolnímu vzdělávání stanoví ředitel školy, a to v souladu se
školským zákonem (§ 34 odst. 2). Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve
znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání učinit
písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě.
Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:
1.
2.
3.
4.

do datové schránky školy n89mh96,
e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý e-mail!),
poštou,
osobní podání: 13. května 2021 od 13:00 hod. do 16:30 hodin v budově ZŠ
Štramberk.

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem
bez uznávaného elektronického podpisu), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného
zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.
Potřebné dokumenty k vyplnění budou umístěny na webových stránkách školy
www.zsstramberk.cz, webových stránkách mateřských škol a v kanceláři školy.
Doložení řádného očkování dítěte
Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je
splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad,
že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou
kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní
vzdělávání. Zákonný zástupce tuto povinnost dokládá potvrzením praktického
dětského lékaře. Potvrzení na žádost vydá lékař za podmínek dodržení
protiepidemických opatření. Vedle doložení dokladu o očkování nemusí zákonný
zástupce pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy dokládat žádné jiné
vyjádření nebo potvrzení lékaře.

Případné dotazy zodpoví:
Mgr. Stanislav Peš, ředitel školy, reditel.pes@zsstramberk.cz, tel. 776 234 492
Bc. Jana Jurková, vedoucí učitelka MŠ, tel. 734 681 620
Mgr. Markéta Kvitová, zástupkyně vedoucí učitelky MŠ, tel. 739 131 575

