Zápis proběhne bez osobní přítomnosti dětí v mateřské škole, nejlepší možnou variantou
je podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání bez osobní přítomnosti zákonného
zástupce dítěte v mateřské škole.
Podání žádosti o přijetí
Podepsané žádosti o přijetí k zápisu do mateřské školy vyplněné v elektronickém
systému https://zapisms.usti-nad-labem.cz/ je možné doručit do MŠ pouze tímto způsobem:
1.

Elektronicky (datová schránka, e-mail) nebo poštou

Vytištěnou a podepsanou žádost (oba rodiče), včetně potvrzení o očkování od dětského
lékaře, je možné oskenovat a poslat do MŠ Skřivánek elektronicky (datovou schránkou g5zzgfp, e-mailem - ms_skrivanek@volny.cz) nebo poštou na adresu: MŠ Skřivánek,
Stříbrnické nivy 2429/6, 400 11, Ústí nad Labem v termínu do 16. 5. 2021. Doporučujeme
rodičům, aby si ověřili telefonicky, že MŠ Skřivánek žádost obdržela na mobilním čísle
ředitelky MŠ Jaroslavy Sobotkové - 731 495 474.
2.

Osobně - vhodit vyplněné a podepsané formuláře

(podepsanou žádost oba rodiče, včetně potvrzení o očkování od dětského lékaře v obálce
nebo v deskách. Formuláře se vhazují do označené schránky - Sběr přihlášek v MŠ
Skřivánek v budově A, naproti hlavnímu vchodu do MŠ, zvonit můžete na ředitelku MŠ
ve dnech 12. 5. 2021 od 13 do 17 hod a 13. 5. 2021 od 8 do 11 hod
V případě, že rodič nemá možnost elektronického vyplnění a tisku žádosti, lze při
minimalizaci přímého kontaktu osob žádost výjimečně vyplnit přímo v MŠ Skřivánek
dne 6.5. 2021 od 13 do 16 hod.
Při osobním podání žádosti vyplní zákonný zástupce v budově MŠ, tyto údaje:
- jméno a příjmení žadatele (dítěte),
- datum narození dítěte,
- místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování,
- požadavek na délku docházky do MŠ (celodenní nebo polodenní docházka)
- jméno sourozence, který již MŠ navštěvuje
- kontaktní telefon a e-mailovou adresu zákonného zástupce
- označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní MŠ)
- podpis osoby, která žádost podává (podpisy zákonných zástupců dítěte)
Zákonný zástupce je povinen předložit potvrzení praktického pediatrického lékaře
o řádném očkování dítěte, případně mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se
nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci (tato povinnost se netýká dítěte, které
bude plnit povinné předškolní vzdělávání).

Doložení rodného listu dítěte, dokladu totožnosti rodiče nebo i jiné chybějící údaje lze řešit
po dohodě s rodiči i dodatečně. S dotazy se můžete obracet na ředitelku MŠ Skřivánek
Jaroslavu Sobotkovou - 731 495 474.
Seznámit a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí bude možné dne 18.5.2021 od 10.00 do 12.00
hod. (Bližší informace budou ještě upřesněny)
Schůzka s rodiči nových dětí proběhne v měsíci červnu pokud to dovolí situace s ohledem
na onemocnění Covid 19. Termín dle možností upřesníme.
Počet volných míst: 22
Vážíme si Vašeho zájmu a těšíme se na shledání s Vámi.

