Provoz MŠ v Olešce je možný
po celý měsíc červenec 2021
podle aktuální pandemické
situace a zájmu rodičů.

Zápis do ZŠ Kostelec n.Č.l
Zápis se uskuteční
9.4.2021 13-17h
10.4.2021 9-11h
Pro aktuální informace sledujte webové stránky obce
www.zskncl.cz

Zápis do ZŠ Kouřim
Zápis se uskuteční
12. – 30. 4. 2021
Žádost mohou zákonní zástupci doručit následujícími
způsoby:
• do datové schránky školy
• e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem
zákonného zástupce
• poštou (rozhodující je datum podání na poštu)
• případně osobním podáním do schránky umístěné u
hlavního vchodu školy (za prvními skleněnými dveřmi,
schránka přístupná pondělí až pátek 8:00 – 18:00)
skolakourim.cz

Zápis do mateřské školy Oleška
Školní rok 2021 -2022 s nástupem od 1. 9. 2021.
Zápis se uskuteční ve dnech 3.5. – 16.5. 2021.
Z důvodu zaručení bezpečnosti dětí a dospělých v souvislosti
s protiepidemickými opatřeními, bylo doporučeno
přizpůsobení zápisu, aby zákonní zástupci žádost odeslali
nebo individuálně předali v MŠ dle níže uvedených pokynů.
Způsob podání žádosti:
1. Rodiče si mohou žádost stáhnout na webu MŠ v
aktualitách a vyplnit. 2. Žádost je možno také získat přímo v
budově MŠ – dne 4.5. a 5.5. 2021 od 8.00 – 11.00 hodin.
3.Další možnost získání žádosti bude v budově OÚ na
označeném místě.
Povinné přílohy žádosti:
1. Kopie rodného listu – lze odeslat i prostou kopii dálkovým
způsobem 2. Doložení řádného očkování dítěte – potvrzení
praktického dětského lékaře na zvláštním tiskopisu, který je
součástí žádosti.
Jak lze žádost doručit:
Vyplněnou žádost a povinné přílohy je třeba do mateřské
školy doručit v termínu od 3.5. do 16.5., a to následujícími
způsoby :
1.Do datové schránky: ID datové schránky: 495kvv8.
2. Poštou na adresu mateřské školy: MŠ Oleška, Oleška 9,
281 62 Oleška 3.Osobně po telefonické dohodě: 321697678,
607957552
Žádost musí být podepsána zákonným zástupcem!
Na email zákonných zástupců, který rodiče uvedou na
žádosti, jim bude zasláno registrační číslo žádosti.
Pod tímto registračním číslem budou zveřejněny výsledky
přijímacího řízení.
Zákonná lhůta pro správní řízení je 30 dní. Výsledky
správního řízení budou zveřejněny na webu školy.
Při rozhodování o přijetí dítěte je postupováno dle platných
kritérií.
Bečvaříková Alena - ředitelka školy

