Základní škola a Mateřská škola Záboří, okres Strakonice
Záboří 105, 387 34 Záboří
Záboří, 6. 4. 2021

Zápis do MŠ Záboří
Vážení rodiče,
na základě Zákona č. 561/2004 Sb., podle § 34a, vyhlašuji termín zápisu do MŠ v Záboří na

3. května - 14. května 2021.
Povinně musí být zákonnými zástupci přihlášeny děti, které dovrší 5 let věku před zahájením
školního roku, tzn. do 31. 8. 2021.
Vzhledem k mimořádným opatřením vlády ČR bude dle opatření ministerstva školství zápis na
MŠ Záboří probíhat

bez účasti rodičů a dětí ve školce.
Žádost o přijetí a čestné prohlášení o očkování si stáhněte, prosím, ze stránek školy
https://www.zszabori.cz, popř. si je můžete vyžádat v mateřské škole (v případě, že bude otevřena)
nebo po tel. dohodě u ředitele ZŠ a MŠ Záboří (607 914 910).
Potřebné dokumenty:
1.
2.
3.
4.

Žádost o přijetí dítěte do MŠ,
Kopie rodného listu,
Čestné prohlášení k očkování ,
Kopie očkovacího průkazu,
- 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.

Vyplněnou žádost o přijetí a další potřebné dokumentyje možné podle podle § 37 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat následujícími způsoby:
1. do datové schránky školy q8xh72,
2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem na adresu zs.zabori@centrum.cz (nelze jen
poslat prostý email!),
3. poštou na adresu ZŠ a MŠ Záboří, okres Strakonice, Záboří 105, 387 34 Záboří,
4. osobně po předchozí telefonické domluvě (tel. 607 914 910), popř. do poštovní schránky školy
Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez
uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného
zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.
Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své
oprávnění dítě zastupovat.
Po ukončení zápisu zašleme všem zák. zástupcům mailem či sms přidělené registrační číslo,
které bude doprovázet dítě přijímacím řízením. Vyrozumění o přijetí bude zveřejněno v MŠ a na
adrese www.zszabori.cz nejpozději do 30 dnů od ukončení zápisu. Zveřejněním seznamu
s přidělenými reg. č. se považují rozhodnutí o přijetí/nepřijetí za oznámená. Seznam bude vyvěšen
po dobu nejméně 15 dnů.
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