6. mateřská škola Plzeň, Republikánská 25, příspěvková organizace
Republikánská 25, 312 00 Plzeň

Informace pro rodiče k zápisům do 6. mateřské školy Plzeň
na školní rok 2021/2022
Sběr žádostí a zápis dětí k předškolnímu vzdělávání bude probíhat ve dnech

od 4. do 7. května 2021.
V těchto dnech zákonný zástupce/rodič doručí škole vyplněnou žádost a kopii rodného listu
dítěte.
Podmínkou přijetí do mateřské školy je doložení řádného očkování dítěte, a to potvrzením
lékaře na žádosti o přijetí. Je možné doložit potvrzení i e-mailem, pokud některý z lékařů
(vzhledem k epidemické situaci) touto formou potvrzení vydává.
Jedním (rozhodujícím) z kritérií pro přijetí dítěte je místo trvalého pobytu. K žádosti zákonný
zástupce přiloží pro ověření trvalého pobytu kopii občanského průkazu svého nebo dítěte,
popřípadě potvrzením z ohlašovny pobytu (přihlašovací lístek k trvalému pobytu).
Možné způsoby doručení žádosti do naší školy:
v souvislosti s epidemickými opatřeními, která nás po celý školní rok provázejí, je potřeba
organizaci přijímání žádostí přizpůsobit tak, aby byla zaručena bezpečnost dětí i dospělých a
byly respektovány možnosti a omezení jednotlivých účastníků a zároveň splněny i všechny
zákonné povinnosti. Z těchto důvodů doručí zákonný zástupce/rodič škole žádost včetně
přílohy
•
•
•
•
•
•

do poštovní schránky (označené nápisem „ZÁPIS“) připravené u vstupních vrátek
do areálu naší školy – od 4. do 7. 5. 2021 v době od 7:00 do 17:00 hodin
do datové schránky (2jzmwif)
e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem zákonného zástupce
o reditelka@ms6.plzen-edu.cz
poštou (rozhodující je den podání na poštu)
o 6. MŠ Plzeň, Republikánská 25, 312 00 Plzeň
pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem) – toto je však nutné do pěti
dnů potvrdit zákonným zástupcem
v případě nutnosti nabízí naše škola i možnost osobního doručení a předání
dokumentů po předchozí telefonické domluvě (tel. 727 979 189)

Děti budou k předškolnímu vzdělávání přijímány podle daných kritérií.
Těšíme se na vás i vaše děti v dalším školním roce 2021-2022.

