
Zápis do Mateřské školy Vápenná

V souvislosti s opatřením Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k organizaci
zápisů do mateřské školy pro školní  rok 2020/2021 vycházejících z mimořádných
opatření  ministerstva  zdravotnictví  a  vlády  k ochraně  obyvatelstva  a  prevenci
nebezpečí rozšíření onemocnění COVID – 19 došlo k úpravě  průběhu zápisu do MŠ
Vápenná, okres Jeseník. 

Zápis dětí pro školní rok 2020/2021 proběhne bezkontaktní formou v době
od  2.5.2020 do  16.5.2020.  Správnímu řízení  budou podstoupeny všechny žádosti,
které budou doručeny na adresu školy nebo budou mít podací razítko 
s datem od 2.5.2020 do 16.5.2020.

Potřebné dokumenty najdete na webových stránkách školy www.msvapenna.cz. 
Vytiskněte je, čitelně vyplňte a doručte některým z uvedených způsobů:

1. Poštou ( Mateřská škola Vápenná, k rukám řediteky, 790 64 Vápenná 449)
2. Osobně (v termínu stanoveném pro zápis do MŠ vhoďte osobně do poštovní 

schránky u vchodu do mateřské školy ve Vápenné)  

Požadované dokumenty: 
1. Žádost o přijetí + přihláška ke stravování
2. Kopie rodného listu dítěte
3. Čestné prohlášení o očkování dítěte 
4. Kopie očkovacího průkazu dítěte (okopírujte stranu se jménem dítěte 

a stránky, kde je potvrzeno povinné očkování)
-  Vedle  doložení  dokladu  o  očkování  nemusí zákonný  zástupce  pro  účely
správního řízení o přijetí do mateřské školy dokládat žádné jiné vyjádření nebo
potvrzení lékaře. 
-  V  případě,  že  dítě  nebylo  očkováno  podle  očkovacího  kalendáře,  musí
zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj
potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit
pro trvalou kontraindikaci.
-  Pokud  bylo  dítě  vyšetřeno  ve  školském  poradenském  zařízení,  zákonný
zástupce přikládá kopii doporučení. 

5. Žádost o individuální vzdělávání (pouze v případě, že bude dítě vzděláváno
individuálně doma)

- Pokud nemáte možnost si dané dokumenty vytisknout či zkopírovat, můžete si je
osobně vyzvednout v mateřské škole dne 27.4.2020  v době od 10.00 do 11.00 hodin.
- Každá došlá žádost o přijetí dostane své registrační číslo, které Vám bude zasláno 
emailem. 
- Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí bude vyvěšeno do 30 dnů po ukončení zápisu v
mateřské  škole,  na  vývěsní  tabuli  u  Obecního  úřadu  ve  Vápenné,  na  webových
stránkách školy.
Při nejasnostech kontaktujte ředitelku školy Bc. Pavlínu Hannigovou 
na tel. 739 097 751.

Ve Vápenné dne 8.4.2020                  Bc. Pavlína Hannigová – ředitelka MŠ Vápenná

http://www.ms.vapenna.cz/

