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Vyhlášení zápisu do Mateřské školy Velká Hleďsebe, okres Cheb, příspěvková organizace,
TyrŠova 315, 353 01 Velká Hleďsebe. V souvislosti s protiepidemickými opatřeními, bude
organizace zápisu do mateřské školy probíhat tak, aby byla zaručena bezpečnost všech
účastníků a zároveň byly splněny všechny zákonné povinnosti. Na základě doporučení
vlšur bude konkrétní termín zápisu od 3.5.2021 - 7.5.2021 od 10.00 do 14.00 hodin. V tvto
dnv ie možné osobní oodání žádosti záko zástupcem dítěte za dodržení platnÝch

opatření v ředitelně VtŠ Velká ttIed'sebe. Žádost k předškolnímu vzdětávání bude možné
doručit také nás!edujícími způsoby:

- do datové schránky školy: xihiSaj
- e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce
- poštou

Pro příjem žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání bude využito celé období od 2. května
do 16. května 2O2l.

lNFORMACE K PŘÍLOHÁM PŘlHLAŠKY

Kopie rodného listu dítěte - stačí odeslat kopii současně s žádostí.

Doložení řádného očkování dítěte - podmínkou přijetí dítěte do MŠ je splnění povinnosti
podrobit se stanoveným pravidelným očkováním nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze
imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Zákonný zástupce tuto
povinnost dokládá potvrzením praktického dětského lékaře, potvrzení na žádost vydá lékař.

Na všechny dotazv ohledně zápisu do mateřské školv vám ráda odpovím, můžete
telefonovat 728 555 700 nebo psát své dotazv na e-mai| ško!v: msvhre@gmail.com
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