Bělohradská mateřská škola
Horní Nová Ves 112, 507 81 Lázně Bělohrad
IČ: 710 11 544

POZOR ZMĚNA!
Aktualizované pokyny k zápisu do Bělohradské MŠ
Vážení rodiče,
vzhledem ke stále nepříznivé situaci související s onemocněním Covid-19 musíme přihlédnout k možným
rizikům, která by mohla ohrozit bezpečnost a zdraví dětí i zaměstnankyň Bělohradské MŠ. Z tohoto
důvodu ředitelka MŠ rozhodla, že zápis dětí pro školní rok 2021/2022 bude probíhat
BEZ PŘÍTOMNOSTI DĚTÍ A RODIČŮ.
Dítě můžete zapsat dvěma způsoby:
1. Elektronickým předzápisem, který je zpřístupněn od 13.4 do 30.4.2021
Na webu www.elektronickypredzapis.cz stačí vyhledat naši mateřskou školu a předzapsat se.
Podrobné informace najdete v pdf „EP leták“ v záložce „Zápis do MŠ“
Nebo zkopírujte tento odkaz a vložte do vyhledávače. Přejdete přímo na informační stránku
naší MŠ: https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/belohradska
Nejprve se zaregistrujte, následně Vás program navede, jaké další kroky je potřeba podniknout.
2. Formulářem „Žádost o přijetí“, který si můžete vyzvednout v jakékoli třídě, nebo si ji stáhněte
na webu MŠ v záložce „Zápis do MŠ“.
POZOR! – na žádosti nesmí být datum starší než 3.5.2021
K žádosti je POVINNÉ doložit:
• potvrzení od lékaře (netýká se povinného předškolního vzdělávání)
• kopii rodného listu dítěte
• kopii průkazu totožnosti zákonného zástupce, popřípadě doklad o zmocnění zastupovat
dítě v přijímacím řízení v případě osob, které osobně pečují o dítě v pěstounské péči
• vyjádření školského poradenského zařízení v případě dítěte se zdravotním postižením
Vaše kontaktní údaje uvádějte čitelně, z důvodu přidělení registračního čísla.
Doručení žádostí:

Vytištěné žádosti doručte do MŠ na adrese T.G.Masaryka 300, L.Bělohrad
v období od 3.5. do 13.5.2021 jedním z následujících způsobů:
o datovou schránkou (ID datové schránky – u7wkgua)
o poštou (termín doručení nejpozději 13.5.2021)
o vhozením obálky do poštovní schránky před MŠ v ulici T.G.Masaryka 300
(obálku označte nápisem „Zápis 2021“) – nevhazujte dříve než 3.5.
Těšíme se na Vás!
kolektiv Bělohradské MŠ
ID dat. schránky:
u7wkgua

Tel: 604 369 328

Email:
reditelka@belohradskams.cz

