MATEŘSKÁ ŠKOLA LETY, okres Praha - západ
Lety 507, 252 29 Dobřichovice , IČO 71005811, tel.: 724 267 412

Na základě dohody se zřizovatelem Obecní úřad Lety, Na Návsi 160, a
na základě §34 zákona 561/2004 Sb. a vyhlášky č. 14/2005 Sb.
o předškolním vzdělávání vyhlašuji

ZÁ P I S
pro školní rok 2020/21
v termínu 2. 5. 2020 – 16. 5. 2020
v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v
souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 budou letos zápisy
probíhat bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců v průběhu celé
zákonem stanovené lhůtě.
Jak postupovat?
 Stáhněte si z www.mslety.cz žádost o přijetí v sekci Dokumenty
 Vyplňte žádost, přiložte neověřenou kopii rodného listu dítěte
 Případně doklad o očkování viz text dále
 Učiňte podání všech dokumentů následujícími způsoby:
1. do datové schránky školy ID datové schránky: enyktz4
2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat
prostý e - mail!) matskola.lety@seznam.cz
3. poštou nebo podáním do schránky u vchodu do kuchyně MŠ
4. osobní podání: v pondělí 11. 5. od 8.00 do 16.00 hodin v kanceláři –
při dodržování všech opatření
Kopii rodného listu dítěte potřebujeme k ověření údajů v žádosti. Tyto
dokumenty budou následně skartovány!
Na základě vaší podané žádosti obdržíte e-mailem registrační číslo pod
kterým bude zveřejněn seznam přijatých a nepřijatých.
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Doložení řádného očkování dítěte
Pro doložení této situace zákonný zástupce
1. prohlásí, že je dítě řádně očkované - čestné prohlášení ke stažení na
www.mslety.cz a
2. doloží kopii očkovacího průkazu
Pokud Váš pediatr ordinuje, necháte si potvrdit přímo žádost o přijetí a už
nepřikládáte čestné prohlášení ani kopii očkovacího průkazu
Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

Kritéria přijetí dítěte do MŠ jsou zveřejněna www.mslety.cz
Kontakty k Vašim dotazům: e-mail: matskola.lety@seznam.cz,
tel: 724 267 412

V Letech dne 6. 4. 2020
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Jana Šalková Rozsypalová
ředitelka

