Vážení rodiče,
vítám Vás na stránkách naší školičky.
Jak postupovat při zápisu:
Nejdříve si vytisknete na našich stránkách „Žádost o přijetí
k předškolnímu vzdělávání“ (tuto žádost si necháte potvrdit dětským
lékařem), žádost si můžete vyzvednout také po tel. domluvě v MŠ 
K žádosti přiložíte ještě:
kopii rodného listu dítěte, kopii občanského průkazu či jiného průkazu
totožnost zákonného zástupce dítěte, případně kopii doporučení
školského poradenského zařízení či oznámení o individuálním
vzdělávání)
Žádost vložíte do obálky a zašlete nejdříve od 2. 5. 2020, nejpozději
však do 13. 5. 2021 do MŠ a to následujícími způsoby:
1. datovou schránkou (ID datové schránky b6avgjh)
Doporučujeme zřízení datové schránky, která nejvhodněji zajistí
právní formu zápisu a zároveň i ulehčí a zajistí rychlejší komunikaci
s námi. Není však v žádném případě povinná.
2. emailem skolka@skolaprasek.cz s uznávaným elektronickým
podpisem (nestačí pouhý email)
3. poštou: ZŠ a MŠ Prasek 213 Nový Bydžov 50401
4. pokud to nejde jinak, zvolte osobní předání v mateřské škole ve
dnech 12. 5. a 13. 5. 2021 (obálku nadepište ZÁPIS DO MŠ)
Pokud tuto formu předání zvolíte, prosíme, abyste se domluvili na
přesném termínu a čase předání potřebných dokumentů k zápisu na
čísle: 601 393 084 popř. emailem na skolka@skolaprasek.cz 
V případě že nám budete chtít sdělit další skutečnosti, týkající se
zápisu vašeho dítěte do MŠ, které nebudete chtít uvést do žádosti,
využijte opět datovou schránku školy, případně email MŠ
skolka@skolaprasek.cz
Po zaregistrování došlých žádostí bude každému dítěti přiděleno
registrační číslo, pod kterým bude uvedeno v seznamu přijatých dětí,
který bude vyvěšen na webových stránkách školy.

Registrační číslo bude zákonným zástupcům zasláno na jejich emailovou adresu. Protože se jedná o zásadní informaci, žádáme
zákonné zástupce o potvrzení přečtení zprávy, které obdržíte
automaticky s emailem
Těší se na vás a na vaše děti kolektiv mateřské školy 
více na www.skolaprasek.cz
Renata Hromádková zástupce ředitele pro předškolní vzdělávání
tel : 601 393 084 skolka@skolaprasek.cz

