Zápis dětí do MŠ Selské nám. 42 a Blodkovo nám. 15, školní rok 2021/2022
Příjem přihlášek bude probíhat dvojím způsobem. Upřednostňujeme verzi 1)

1) elektronicky přes webovou aplikaci

2) prostřednictvím papírové přihlášky pro rodiče, kteří nemají
k dispozici internet

Na webových stránkách školy www.zsgorkeho.cz v záložce MŠ
Chválkovice nebo MŠ Týneček bude umístěn banner s názvem

Pokud zákonný zástupce nemá přístup k internetu, vyzvedne si papírovou

ZápisyOnline, který bude aktivní v termínu

přihlášku a potvrzení o očkování v MŠ Selské nám.

2. 5. – 12. 5. 2021 včetně.

dne 3. 5. 2021 v době od 8:00 – 12:00

Zákonný zástupce nepotřebuje ke vstupu do aplikace heslo. Otevře
odkaz, vyplní přihlášku, vytiskne ji a podepíše. Přijde mu potvrzovací email. Poté zákonný zástupce neprodleně doručí žádost a potvrzení
lékaře o očkování dítěte do MŠ Selské nám. 42 jedním ze tří způsobů:

Papírovou přihlášku zákonný zástupce vyplní, podepíše a současně
s potvrzením o očkování dítěte neprodleně doručí do MŠ Selské nám. 42
poštou nebo vhodí do schránky školy. Prosíme o označení obálky buď

a) poštou
b) datovou schránkou (cy9mf3e)
c) e-mailem s elektronickým podpisem (msselskeho@volny.cz)
d) osobně vhodí do schránky MŠ Selské nám. 42
Upozorňujeme rodiče, že elektronický podpis nahrazuje vlastnoruční podpis. Je
připojen k datové zprávě a umožňuje ověřit totožnost podepsané osoby ve vztahu k
dané zprávě. Prostý sken podepsané žádosti není elektronicky podepsán.

Při doručování poštou prosíme o označení obálky buď nápisem
„ZÁPIS S“ NEBO „ZÁPIS T“ podle toho, do které MŠ dítě přihlašujete.

nápisem „ZÁPIS S“ NEBO „ZÁPIS T“ podle toho, do které MŠ dítě
přihlašujete.
UPOZORNĚNÍ:

Pokud máte přístup k internetu, NEVYPLŇUJTE papírové přihlášky.
Pokud zákonný zástupce žádá odklad školní docházky, musí doložit doporučení
školského poradenského zařízené (Pedagogicko-psychologické poradny či
Speciálně pedagogického centra)
Potvrzení lékaře o očkování dítěte se netýká dětí, které plní v roce 2021-2022
povinnou předškolní docházku.
Kontakt na vedoucí uč. MŠ: Bc. Růžičková, 739 988 396

