Informace pro rodiče, kteří žádají o přijetí dítěte do mateřské školy v Radvanicích

V návaznosti na mimořádná opatření vlády k ochraně obyvatelstva před nákazou onemocněním
COVID-19 bude také zápis dětí do mateřské školy v Radvanicích pro školní rok
2020/2021organizován bez osobní přítomnosti dětí ve škole a také bez osobní přítomnosti
zákonného zástupce dítěte ve škole.
Předškolní vzdělávání je povinné. Plnění této povinnosti vzniká od počátku školního roku, který
následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku. V letošním roce to jsou děti narozené od 1. 9.
2014 do 31. 8. 2015.
Povinné předškolní vzdělávání se může plnit také formou individuálního vzdělávání. Také v tomto
případě je nutné dítě přihlásit do mateřské školy. Rodič o individuálním (nejčastěji domácím)
vzdělávání informuje ředitelku MŠ tzv. Oznámením. (ke stažení www.obecuzice.cz v sekci Mateřská
škola – Dokumenty).
Zápis do příspěvkové organizace Mateřská škola Radvanice, okres Kutná Hora se uskuteční dne
14. května 2020.
Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy v Radvanicích si může zákonný
zástupce stáhnout ze stránky www.obecuzice.cz v sekci Mateřská škola – Dokumenty.
Zákonní zástupci vyplní potřebné osobní údaje a také kontaktní údaje (e-mail, telefon) – velmi nutné
pro oznámení registračního čísla dítěte.
Formulář Žádost o přijetí bude možno doručit některým z následujících způsobů:
1. Odeslat do datové schránky MŠ Radvanice 8g6wds.
2. Odeslat na e-mailovou adresu Mateřské školy Radvanice s naskenovaným ručním podpisem
zákonného zástupce, originál doručit škole po zrušení mimořádných opatření.
3. Zaslat poštou na adresu Mateřská škola Radvanice, Radvanice 49, 285 06 Sázava (nejlépe
doporučeně).
K elektronické Žádosti o přijetí dítěte, je nutné doložit u dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami
písemné vyjádření školského poradenského pracoviště.
Veškeré dokumenty je nutné doručit tak, aby je Mateřská škola Radvanice obdržela nejdéle do
14. května 2020.
Rozhodnutí o přijetí dítěte Mateřská škola Radvanice oznámí na webových stránkách obce
Úžice (v sekci Mateřská škola) a na vývěskách v obcích (do 30 dnů od zápisu).
Seznamy přijatých dětí zveřejní pod registračními čísly, které rodiče obdrží e-mailem, (event.
prostřednictvím České pošty) po doručení Žádosti o přijetí dítěte.
Po ukončení mimořádných opatření uspořádá mateřská škola setkání se zapsanými dětmi, zaměřené na
seznámení se s prostředím školy, vzdělávacím programem a učitelkami a rodiče doručí originál
Žádosti o přijetí, Přihlášku ke stravování, Ochranu osobních údajů a Vyjádření lékaře ke
zdravotnímu stavu dítěte.
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