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Informace k zápisu pro školní rok 2021 – 2022 do mateřské školy
Zápisy do mateřských škol proběhnou vzhledem k mimořádnému opatření bez osobní účasti
dětí a minimalizace osobní účasti zákonných zástupců.
Termín
Zápis se uskuteční v termínu od 3. května do 14. května 2021 bez přítomnosti dětí
a zákonných zástupců ve škole
Dokumenty potřebné k zápisu
• Vyplněná a podepsaná Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání (na webu MŠ)
• Vyjádření lékaře (je součástí Žádosti o přijetí na webu MŠ)
• Prostá kopie rodného listu dítěte (ihned po provedené kontrole bude skartována)
• Prostá kopie občanského průkazu zákonného zástupce (ihned po provedené kontrole
bude skartována)
• Prostá kopie doporučení ze školského poradenského zařízení, pouze v případě, že dítě
bylo vyšetřeno.

Odevzdání žádosti
Veškeré výše uvedené dokumenty je možné doručit následujícími způsoby:
1. do datové schránky školy – s9qkzp8
2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email)
3. poštou na adresu MŠ či vhozením přímo do poštovní schránky u vchodu do MŠ
4. v krajním případě osobním podáním po předchozí telefonické či emailové domluvě.
Podání žádosti bude probíhat za dodržení platných mimořádných protiepidemických
opatření, bez přítomnosti dítěte a pouze jedním ze zákonných zástupců.
Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez
uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany
zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

Zákonný zástupce po podání Žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání obdrží registrační
číslo dítěte (datovou schránkou, e-mailem, SMS, osobně), pod kterým budou po uzavření
zápisu zveřejněny přijaté děti.
O přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání nerozhoduje datum podání žádosti o přijetí, ale
stanovená kritéria – zveřejněná na webových stránkách školy.
Seznam přijatých dětí bude zveřejněn nejpozději 5.6.2021 na webových stránkách školy
www.msstareherminovy.cz a na vchodových dveřích budovy MŠ.

