Těšíme se do školky.
Ve školce je bezva.

V souvislosti s aktuální situací neproběhnou zápisy standardně jako doposud. Ministerstvo vydalo následující pokyny.
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem
a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021.
ZÁPISY BUDOU probíhat v květnu, a to BEZ PŘÍTOMNOSTI DĚTÍ a ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ.
Přihlášku k předškolnímu vzdělávání si můžete stáhnout na stránkách obce Sentice, popř. nám zaslat e-mail a my Vám ji pošleme.
Hlásit se můžete od 4. 5. 2020 do 15. 5. 2020.
Přihlášku lze podat: 1) e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!), 2) poštou, 3) osobní podání za dodržení všech
hygienických opatření (rouška, minimální kontakt…)
Při podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání uvede zákonný zástupce dle správního řádu náležitosti stanovené v § 34b odst. 2 školského zákona,
kterými jsou:






jméno a příjmení žadatele (dítěte),
datum narození,
místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování (podle § 19 odst. 3 správního řádu),
označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní mateřská škola),
podpis osoby, která žádost podává (v tomto případě podpis zákonného zástupce, který dítě při podání žádosti zastupuje

Doložení řádného očkování dítěte
Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným
očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká
dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.
V současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře. Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce:
1. prohlásí, že je dítě řádně očkované (vzor viz níže), a 2. doloží kopii očkovacího průkazu.

Vzor textu čestného prohlášení k očkování:

Prohlašuji, že (jméno a příjmení dítěte), nar. (XX.X. XXXX), se podrobil(a) všem stanoveným pravidelným očkováním podle zákona o ochraně
veřejného zdraví.

Příloha: kopie očkovacího průkazu

Podpis zákonného zástupce

