
Organizace zápisu do MŠ na školní rok 2020/2021 v souladu s mimořádnými

opatřeními vlády a doporučením MŠMT

1. Zápis bude organizován bez osobní přítomnosti dětí a jejich zákonných zástupců

2. Příjem žádostí:

-  v období od 4.5.- 13.5. ( v tomto termínu lze vyzvednout i tištěné formuláře 

k zápisu)

- Způsoby podání žádostí: 

1. do datové schránky ( b6kxzxr)

2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat prostý email)

3. poštou ( MŠ Valentýnka Hřebeč, Školská 262, 27345 Hřebeč)

4. osobní podání: pouze 13.5. po předchozím telefonickém objednání tel. 

776316800 ( neplatí již čas objednaných podle původního časového plánu!) 

od 8,00- 14,00hod., osobní podání bude organizováno tak, aby nedocházelo 

k vyšší koncentraci a k pohybu osob v prostorách školy

3. Obsah žádostí: 

formuláře na webu MŠ https://www.msvalentynkahrebec.cz/dokumenty/

1) Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (viz. Web MŠ, tištěný 

formulář v MŠ), případně oznámení o individuálním vzdělávání

2) Kopii občanského průkazu zákonného zástupce s viditelným místem trvalého 

pobytu ( slouží jen k ověření, bude hned skartována)

3) Rodný list (stačí prostá kopie odeslána dálkově, opět bude skartována)

4) Lékařské vyjádření: v současné situaci postačí pro zápis doložení (originál 

bude vyžadován později do evidenčních listů přijatých dětí)

a) prohlášení zákonných zástupců, že je dítě řádně očkováno (Prohlašuji, že 

dítě…narozené…se podrobil/a všem stanoveným pravidelným očkováním 

podle zákona o ochraně veřejného zdraví.Podpis + příloha kopie 

očkovacího průkazu)

b) kopie očkovacího průkazu (pokud dítě nebylo očkováno, musí zástupce 

vyžádat od lékaře potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se 

nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci), tato povinnost se 

netýká povinných předškoláků

5) potvrzení, že se zákonný zástupce seznámil s upraveným průběhem zápisu, 

správním řízením, s možností nahlédnout do spisu a způsobem předání 

registračního čísla (viz. Web MŠ)

6) kopie doporučení školského poradenského zařízení, pokud má dítě potřebu 

speciálně vzdělávacích potřeb

4. Přidělení registračního čísla bude prováděno dálkovou formou emailem (viz. Bod 3., 

odts.5)

Děkujeme všem zájemcům o přijetí o dodržení těchto kroků v souladu s nařízením vlády a

doporučením MŠMT.

Ve Hřebči 7.4.2020 Mgr. Lucie Kušková, ředitelka MŠ

https://www.msvalentynkahrebec.cz/dokumenty/
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