ZÁKLADNÍ ŠKOLA EDVARDA BENEŠE A MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍSEK,
MÍROVÉ NÁM. 1466

Organizace zápisu do MŠ pro školní rok 2021/22

Zápisy do mateřských škol při Základní škole Edvarda Beneše a Mateřské škole Písek, Mírové nám. 1466 se
uskuteční v plánovaném termínu 5. a 6. května 2021 v době od 13,00 – 17,00 hod. Vzhledem k nestálé
epidemiologické situaci a mimořádným opatřením vlády lze očekávat, že se zápisy budou konat bez
osobní přítomnosti dětí.
Podrobné informace najdete na internetových stránkách ministerstva školství www.msmt.cz. Rodičům
doporučujeme sledovat naše webové stránky - www.zsebenese.cz.
Podání žádosti
Žádost lze podat několika způsoby:
 Datovou schránkou - identifikátor datové schránky školy: 6bwmk43
 E - mailem – zde je nutný elektronický podpis zákonného zástupce.
 Poštou.
 Osobně:
o vhozením potřebných dokumentů do schránky, která bude ve dnech zápisu (5. a 6. 5. 2021)
umístěna v mezidveří u vstupu do mateřské školy,
o od 2. 5. 2021 do 6. 5. 2021 ve všední dny, v čase od 7,00 – 16,00hod, donesením a předáním
potřebných dokumentů zaměstnancům jednotlivých mateřských škol,
o mimo úřední hodiny lze vložit dokumenty do schránky základní školy E. Beneše, která je
umístěna na jižní bráně školy.
Dokumenty budou v zalepené a označené (Zápis 2. MŠ, nebo Zápis 15. MŠ) obálce.
Datum podání žádosti nebude mít vliv na přijetí/nepřijetí dítěte do mateřské školy.
Po obdržení žádosti Vám zašleme SMS, která bude obsahovat kód dítěte. Po ukončení zápisů bude zveřejněn
seznam kódů přijatých dětí (webové stránky, vývěska).
Potřebné dokumenty

 Vyplněný formulář Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.





Doklad o řádném očkování dítěte od praktického dětského lékaře.
V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat
praktického dětského lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se
nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní
povinné předškolní vzdělávání.
Kopie rodného listu dítěte.
Pokud došlo ke změně místa trvalého pobytu žadatele (dítěte) po 31. 3. 2021, kopii výpisu údajů
z registru obyvatel.

Nepovinné – nakreslený obrázek od dítěte.
V Písku dne 19. 4. 2021

Mgr. Filip Rádr, ředitel školy

Základní škola Edvarda Beneše a Mateřská škola Písek, Mírové nám. 1466,
Mírové nám 1466, 397 01 Písek, tel. 382 734 611, IČ 709 431 25,
e-mail: info@zsebenese.cz, www.zsebenese.cz

