Zápis dětí do Mateřské školy Heřmanice
pro školní rok 2022/2023 se uskuteční ve dnech
3. května 2022 od 13.00 do 16.00 hod a
4. května 2022 od 8.30 do 12.00 hodin.
Zápis je organizován formou osobní účasti zákonného zástupce v mateřské škole.
(Přítomnost dítěte není vyžadována, jedná se o administrativní záležitost).
K zápisu budete potřebovat:
1. vyplněnou žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (Žádost je možno
vyzvednout v MŠ nebo získat na webových stránkách www.obec-hermanice.cz)
2. doložení řádného očkování dítěte, které je součástí žádosti (Potvrzení není
povinné pro děti s povinným předškolním vzděláváním);
3. rodný list dítěte nebo jeho prostou kopii;
4. doklad oprávnění zastupovat dítě v případě, kdy zastupuje dítě jiná osoba než
jeho zákonný zástupce (v případě osob, které osobně pečují o dítě v pěstounské péči),
cizí státní příslušníci – doloží kopii dokladu o povolení k pobytu na území ČR.
5. Vyjádření a doporučení školského poradenského zařízení v případě dítěte se
speciálními vzdělávacími potřebami.
K zápisu do MŠ v období od 2. do 16. května nemohou podat přihlášku cizinci s vízem za
účelem strpění pobytu na území ČR podle § 33 odst. 1 písm. a) zákona o pobytu cizinců
na území ČR („uprchlíci“) s místem pobytu ve spádové oblasti.
Pro tyto cizince – uprchlíky je určen termín zápisu období od 1. června 2022 do 15. července
2022.
V Mateřské škole Heřmanice bude 20. června 2022 od 13.00 – 16.00 hodin

Для зарахування в МОЗ у період з 2 по 16 травня не можуть подати заяву
іноземці з візою для того, щоб стерти перебування на території ЧР
відповідно до § 33 п. Пункт 1 а) Закону про перебування іноземців на
території ЧР («біженці») з місцем перебування в зоні відчуження.
Для цих іноземців – біженців призначений термін зарахування з 1 червня
2022 року по 15 липня 2022 року –
у дитсадку Heřmanice - 20 червня 2022 року з 13.00 до 16.00 г

V Heřmanicích dne 11.4.2022

Hana Slezáková, ředitelka

