Harmonogram zápisu do MŠ Lučany nad Nisou
pro školní rok 2021/2022
Zápis do MŠ se i v letošním roce 2021 uskuteční bez osobní přítomnosti
dětí a pokud možno i bez osobní přítomnosti zákonných zástupců.
Vzhledem k mimořádné situaci prosíme zákonné zástupce o dodržování
pokynů stanovených ředitelkou MŠ.


I. FÁZE - VYDÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ
o ke stažení na webu MŠ nejpozději od 1. 4. 2021
o zákonní zástupci, kteří nemají přístup k internetu nebo tiskárně,
si mohou žádosti vyzvednout dne 29. 4. 2021
o termín a dobu osobního vyzvednutí žádosti v MŠ si zákonný zástupce
předem telefonicky dohodne s vedením MŠ tak,
aby nedocházelo k vyšší koncentraci a k vyššímu pohybu osob
v prostorách MŠ (tel. 739 246 855)



II. FÁZE - SBĚR VYPLNĚNÝCH ŽÁDOSTÍ V MŠ (ZÁPIS)
o od 10. do 12. 5. 2021, v čase od 8.00 do 12.00 hod.
o doručení žádosti o přijetí včetně povinných příloh bude možné
následujícími způsoby:
 do datové schránky MŠ
 e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem
 prostým e-mailem (nutné do 5 dnů přijít osobně podepsat)
 poštou na adresu školky - Lučany nad Nisou 570, 46871
 do schránek školky (stará budova) na schodišti a na plotě
 v krajním případě osobním podáním dle pokynů MŠ
(opět po předchozí telefonické dohodě s vedením MŠ)

o Po 12. 5. 2021 až do ukončení správního řízení nebudou přijímány
další žádosti!

Povinné přílohy:
1. Přihláška k předškolnímu vzdělávání
2. Čestné prohlášení o povinném očkování dítěte + kopie
očkovacího průkazu
3. Kopie rodného listu dítěte
4. Podepsaný souhlas se zpracováním osobních údajů dítěte
5. Potvrzení o trvalém bydlišti dítěte
Kopie rodného listu bude po kontrole skartována.
Zákonní zástupci dítěte mají povinnost do 24. 5. 2021 doložit
ředitelce školy originál potvrzení o povinném očkování
s razítkem od pediatra!



III. FÁZE - vyhodnocování žádostí, termín od 13. 5. do 2. 6. 2021
o Dne 17. 5. 2021 od 10.00 do 14.00 hodin mají zákonní zástupci
možnost nahlédnout do spisu (nutno předem dohodnout termín na
telefonním čísle 739246855)
o ZVEŘEJNĚNÍ VÝSLEDKŮ ZÁPISU - dne 3. 6. 2021
na webových stránkách a na veřejně přístupném místě
o Přesné informace k zápisu, kritéria pro přijetí, potřebné
formuláře k zápisu a další informace naleznete na našich
webových stránkách www.mslucany.cz
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