
ZÁPIS K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022 

Vážení rodiče, 

v souvislosti s protiepidemickými opatřeními, která tento školní rok MŠ provázejí, bude 

potřebné organizaci přizpůsobit tak, aby byla zaručena bezpečnost dětí i dospělých, 

respektovány individuální možnosti a omezení jednotlivých účastníků a zároveň splněny 

všechny zákonné povinnosti. 

Rodiče si budou moci vybrat, zda žádost zašlou elektronicky, poštou nebo ji vhodí vyplněnou 

a podepsanou do schránky, která je umístěna na škole (u dveří ředitelny). Rodiče, kteří si 

nebudou moci žádost vytisknout, si ji mohou po telefonické domluvě vyzvednout v MŠ. 

ZÁPIS K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ PROBĚHNE OD 2. KVĚTNA DO 16. KVĚTNA 2021 

Ředitelka MŠ stanovila pravidla, podle kterých bude postupovat o přijetí dítěte 

k předškolnímu vzdělávání. 

Kritéria přijetí 

Při podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání uvede zákonný zástupce (dále jen ZZ) 

- jméno a příjmení ZZ 

- trvalé bydliště ZZ 

- telefonický kontakt ZZ 

 

- jméno a příjmení žadatele (dítěte) 

- datum narození 

- trvalé bydliště dítěte 

- podpis osoby, která žádost podává (zákonný zástupce dítěte) 

- přihláška ke stravování (jméno a příjmení dítěte)  

- druh stravování 

- podpis zákonného zástupce dítěte 

 

Žádost o přijetí 

Pro doložení rodného listu dítěte stačí odeslat jejich prostou kopii dálkovým způsobem 

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění 

povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním. Tato povinnost se netýká dítěte, 

které plní povinné předškolní vzdělávání. 

  



Čestné prohlášení o očkování 

Jak můžete podat žádost, kopii rodného listu a čestné prohlášení? 

Elektronicky, prostřednictvím datové schránky 

-  majitelé datových schránek mohou zaslat potřebné dokumenty na datovou schránku 

s ID: qg8j2i 

- přijetí žádosti potvrdíme zasláním registračního čísla zpět do datové schránky 

žadatele 

Elektronicky, prostřednictvím e-mailu s elektronickým podpisem 

- zasláním potřebných dokumentů na e-mail lapunikova@msma.cz 

- přijetí žádosti potvrdíme zasláním registračního čísla zpět na e-mail žadatele 

Elektronicky, prostřednictvím e-mailu 

- zasláním naskenovaných nebo ofocených potřebných dokumentů na e-mail  

lapunikova@msma.cz 

- přijetí žádosti potvrdíme zasláním registračního čísla zpět na e-mail žadatele 

Poštou 

- zasláním vyplněných a podepsaných dokumentů doporučeně poštou na adresu: 

Mateřská škola, příspěvková organizace 

Celní 11, 793 95 Město Albrechtice 

- přijetí žádosti potvrdíme zasláním telefonicky zprávou na telefonní číslo žadatele 

Osobní podáním 

- vhozením vyplněných dokumentů do schránky umístěné na budově MŠ 

- individuálně po telefonické domluvě na čísle 724 995 219 – ředitelka MŠ 

Výsledky zápisu budou zveřejněny na webu školy a vyvěšeny na dveřích školy, jména dětí 

budou nahrazena registračními čísly, která obdržíte po zaslání dokumentů. 

 

Pokud v květnu či červnu bude z epidemiologického hlediska situace příznivá, je možné 

uspořádat pro děti a rodiče společné setkání dodatečně (na školní zahradě). 

Dokumenty (k doložení) 

- žádost o přijetí 

- kopie rodného listu dítěte 

- čestné prohlášení o očkování 
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