Mateřská škola U Rybníčka Zlukov
Zlukov čp. 66, 391 81 Veselí nad Lužnicí
Tel: 381 58 37 18, mobil: 731 25 78 42, mszlukov@seznam.cz, www.mszlukov.cz

ZÁPIS DO MŠ
Ve dnech 13. a 14. května (čt, pá) 2021 od 9.00 – 11.00 hodin
bude probíhat zápis na školní rok 2021–2022
do mateřské školy U Rybníčka Zlukov.

Zákonný zástupce se domluví přímo s ředitelkou mobil: 731 25 78 42,
na přesném čase, kdy se dostaví do školy.
(z důvodu minimalizace shlukování lidí v uzavřených prostorách)

Zákonný zástupce přinese k zápisu:
1. Vyplněnou žádost
2. Vyjádření lékaře ke zdravotnímu stavu (doklad o očkování)
3. Rodný list dítěte
4.

Občanský průkaz zákonného zástupce

(cizí státní příslušníci doloží oprávněnost pobytu na území České republiky)

Zápis je povinný pro děti, které dovrší věk 5 let do 31. 8. 2021, pokud ještě do mateřské školy nedocházejí.
Pokud je pro dítě předškolní vzdělávání povinné, škola nepožaduje doklad o očkování. Zákonný zástupce si
může vytisknout žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání již od 15. března 2021 na webových stránkách
školy: www.mszlukov.cz v Aktuálních informacích školy, nebo se domluvit s ředitelkou školy mobil: 731 25 78
42 a vyzvednout žádost o předškolní vzdělávání osobně.
I s dokumentem – Vyjádření lékaře ke zdravotnímu stavu, který bude součástí spisu.
Děti budou přijímány podle příslušných vydaných kritérií. V případě sociální potřebnosti dítěte a v případě
specifických vzdělávacích potřeb je nutno tento stav doložit písemně. Rozhodnutí proběhne formou správního
řízení se všemi právy i povinnostmi organizace a žadatele.
Ve Zlukově dne: 12. 3. 2021

ředitelka MŠ U Rybníčka Zlukov
Bc. Zdeňka Kajtmanová v.r.

Informace o rozsahu zpracovávaných osobních údajů, způsobu zpracování osobních údajů i o právech, která máte v souvislosti
s ochranou osobních údajů (čl. 13 a 14 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46ES
(obecné nařízení o ochraně údajů) naleznete na webových stránkách školy.

