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Vážení rodiče. 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti s mimořádnými 
opatřeními Ministerstva zdravotnictví k ochraně obyvatelstva a rozhodnutí 
vlády ČR o vyhlášení nouzového stavu vydalo opatření k organizaci zápisů 
k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021. 

Zápisy k předškolnímu vzdělávání proběhnou v souladu s právními předpisy, ale 
s upuštěním od některých tradičních postupů. 

Zápisy se uskuteční v termínu dle školského zákona 

 od 2. května 2020 do 16. května 2021. 

Vzhledem k mimořádným opatřením situace vyžaduje: 

1. organizovat zápisy bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců 
ve škole 

2. pro příjem žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání stanovit 
dostatečně dlouhé období v rozmezí stanoveném školským zákonem, 
tedy od 2.5.2021 do 16.5.2021. 

 

V případě Vašeho zájmu o zápis Vašeho dítěte do MŠ Hlavice kontaktujte 
ředitelku ZŠ a MŠ Hlavice na tel. : 776 831 228, obdržíte obálku s náležitými 
dokumenty, které prosím vyplňte  a doručte následujícími způsoby: 

1. poštou: ZŠ a MŠ Hlavice, Hlavice 58, 463 48, Všelibice  
2. osobní podání: po telefonické domluvě (776 831 228) 

Žádosti podejte do 16.5.2021. 

 

 

            V Hlavici 12.4.2021                                        Romana Pytlounová                                                                                      

                                                                                             ředitelka školy 
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ZÁPIS DO MŠ  HLAVICE  
 

V návaznosti na mimořádná opatření vlády k ochraně obyvatelstva 
bude zápis k předškolnímu vzděláváním MŠ v Hlavici probíhat 
následovně:  
 
1. Podání žádosti o přijetí uchazeče k základnímu vzdělávání 

Zákonný zástupce dítěte vyplní  Přihlášku dítěte k předškolnímu 
vzdělávání,čestné prohlášení o očkování a  přiloží kopii očkovacího 
průkazu(podle §50 zákona o ochraně veřejného zdraví jsou stanovená 
pravidelná očkování podmínkou pro přijetí dítěte do MŠ). 
V současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře. 
V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí 
zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat 
si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže 
očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. 
Vyplněné formuláře s podpisem zákonného zástupce doručí do MŠ: 
 
- poštou na adresu:  ZŠ a MŠ Hlavice, Hlavice 58, 463 48, Všelibice 
- osobní podání v MŠ Hlavice po telefonické domluvě 

(776 831 228) 
 

2. Doba zápisu   
Vzhledem k faktu, že proběhne formální  část zápisu bez osobní  
přítomnosti dítěte a zákonných zástupců ve škole, je stanovené 
dostatečně dlouhé období v rozmezí stanoveném školským zákonem, 
tedy nejlépe  od 2.5.2021  do 16.5.2021.   
 

3. Organizace a průběh zápisu 
Po přijetí přihlášek k předškolnímu vzdělávání do MŠ Hlavice bude 
každému uchazeči přiděleno registrační číslo, proběhne přijímací 
řízení podle platných stávajících kritérií (webové stránky ZŠ) a podle 
seznamu dětí, které spadají do školského obvodu MŠ a mají právo na 
přednostní přijetí do dané mateřské školy ( § 34 odst. 4 školského 
zákona). 
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Po zrušení mimořádných opatření proběhne setkání s přijatými dětmi 
zaměřené na seznámení s prostředím MŠ.  
 

4. Vydání Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí k základnímu vzdělávání 
Výsledky přijímacího řízení budou podle registračních čísel uchazečů 
vyvěšeny na vstupu do Mateřské  školy v Hlavici a na webových 
stránkách školy. Zákonní zástupci obdrží s registračním číslem 
uchazeče Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí k předškolnímu  vzdělávání   
poštou. Současně obdrží i potvrzení o přijetí či nepřijetí uchazeče, 
které podepíší a pošlou zpět na adresu základní školy v Hlavici. 
 

         V Hlavici 12.4.20201                                         Romana Pytlounová      

                                                                    ředitelka školy 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

  


