Základní škola a Mateřská škola Dražice, okres Tábor
Dražice 57, PSČ 391 31, IČO 750 00 580
telefon: 391 001 636, e-mail: zs-drazice@volny.cz, vesely@zsdrazice.cz

Organizace zápisu k předškolnímu vzdělávání 2021/2022

Zápis k předškolnímu vzdělávání v ZŠ a MŠ Dražice proběhne v období 12. - 13. května
2021. Z nařízení vlády bude probíhat bez osobní přítomnosti dětí ve škole.
POSTUP při samotném zápisu:
1. Zákonný zástupce si na webu www.zsdrazice.cz (v přílohách tohoto článku) stáhne, vytiskne, vyplní
a doručí do školy - žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání a evidenční list MŠ (součástí je
potvrzení od lékaře o očkování).
2. Povinné dokumenty, které jsou potřeba doručit do MŠ k zápisu (vyplněné a podepsané):
a) žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání
b) evidenční list MŠ (součástí je potvrzení od lékaře)
c) kopii rodného listu (stačí prostá kopie)
3. Způsoby podání (doručení) těchto dokumentů (žádostí):
• do datové schránky školy (ID datové schránky: re2k7e2)
• e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem na adresu - vesely@zsdrazice.cz
• poštou na adresu - ZŠ a MŠ Dražice, Dražice 57, 391 31 Dražice
• osobní podání v období 12. - 13. května 2021 od 10 do 16 hodin (po domluvě je možný i jiný
termín), kontaktní osoba Bc. Hana Krátká – tel. 604 435878
Prosíme Vás, návštěvu školy si předem domluvte, aby nedocházelo k vyšší koncentraci a pohybu osob
v prostorách školy. Respektujte, prosím bezpečnostní opatření k ochraně zdraví.
Oznámení o přijetí budou zveřejněny na webu www.zsdrazice.cz a na vchodových dveřích do MŠ,
nejpozději 24. května 2021 (místo jmen použijeme registrační číslo, které bude vašemu dítěti
přiděleno e-mailem po doručení žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání). Povinnost plnit
předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhly do 31. srpna pěti let.
Hned jak to epidemiologická situace dovolí, tak Vás velice rádi pozveme na úvodní informativní
schůzku k nám do mateřské školy.

V Dražicích, dne 26. dubna 2021

Mgr. Miloš Veselý - ředitel

