ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY – POZOR, ZMĚNA!!!
ŘEDITELKA ZŠ A MŠ KUNÍN VYHLAŠUJE
ŘÁDNÝ ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY V KUNÍNĚ
ŘÁDNÝ ZÁPIS SE USKUTEČNÍ DÁLKOVOU FORMOU,
VE DNECH 4. 5. – 13. 5. 2020
KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO MŠ NAJDETE NA WEBU zskunin.cz
(pokud nemáte možnost na web nahlédnout, dodáme vám je v tištěné podobě, viz informace níže)

Žádosti a dokumenty je možné doručit řediteli školy v termínu následujícími způsoby:
1. do datové schránky školy (každá škola má svou datovou schránku), naše je 9m7mesv,
2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!) na
machyckova@zskunin.cz
3. poštou na adresu ZŠ a MŠ Kunín, Kunín 346, 742 53
4. osobní podání do poštovní schránky v zalepené obálce, schránka je na budově základní
školy – Kunín 346
Žadatel doloží:
• Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, doplněnou o Souhlas se
zpracováním osobních údajů
• Prostou kopii rodného listu dítěte
Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila
své oprávnění dítě zastupovat.
Žádost k vyplnění a kritéria najdete na stránkách www.zskunin.cz.
Pokud si žadatel nemůže žádost vytisknout a nahlédnout na kritéria, pište na email
stastna.renat@zskunin.cz nebo pište sms zprávu na 777 235 295 a domluvte se na termínu
předání potřebných dokumentů osobně v mateřské škole v Kuníně.
Na žádosti vám lékař dítěte potvrdí očkování dítěte. Je to povinný úkon, který musíte
zajistit, pokud vaše dítě nedosáhne do 31. 8. 2020 pěti let. Někdy lékař potvrdí očkování
přímo na formuláři žádosti, někdy zvolí postup, že dá zákonnému zástupci potvrzení o tom,
že dítě může navštěvovat MŠ (spolu s tím, že je dítě řádně očkováno) na zvláštním papíře.
V tom případě přiložte potvrzení lékaře k žádosti (a kolonka přímo na žádosti zůstane
nevyplněná).
Připomínáme povinnost vyplnit všechny uvedené údaje, včetně podpisu žadatele.
Při přijímání dětí není přihlíženo k pořadí, v jakém budou doručeny žádosti, ale ke
zveřejněným kritériím.
Pokud máte dotazy, pište na stastna.renat@zskunin.cz, nebo pište nebo volejte na číslo
777 235 295.

CO SE STANE PO DORUČENÍ DOKUMENTŮ?
Paní ředitelka vaši žádost zaregistruje a přidělí tzv. registrační číslo. To vám sdělí na
vámi uvedený email nebo sms zprávou po obdržení žádosti a dokumentů (budete mít
tedy zpětnou vazbu, že je vše v pořádku doručeno a zaregistrováno),
- 30. 5. 2020 bude zveřejněn seznam přijatých dětí do MŠ pod přidělenými registračními
čísly na webu školy www.zskunin.cz a ve vývěsce před ZŠ a před MŠ.
- Budete dle aktuální situace informováni, zda si v případě přijetí dětí máte osobně
vyzvednout dokumenty k vyplnění nebo zda budou dostupné v elektronické podobě na
webu školy.
Trvalé bydliště dětí, jejichž zákonní zástupci uvedou, že bydlí v Kuníně, bude ověřeno
v matrice obce Kunín.
-

Pokud pomine karanténa a škola bude opět v provozu, očekávejte společnou schůzku
s vedoucí paní učitelkou MŠ (koná se vždy v červnu).
Těšíme se na vás a vaše děti a je nám líto, že první setkání proběhne bez vzájemné
přítomnosti.

