
MATEŘSKÁ ŠKOLA VŘESOVICE
příspěvková organizace, IČO: 70989737

Vřesovice 250, 696 48  Ježov, telefon: 774 998 648

                    
 ORGANIZACE ZÁPISU K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ 

PRO ŠKOLNÍ ROK  2021/2022

Zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022 proběhne v souvislosti s doporučením 
MŠMT bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců.

1. Termín zápisu:
- Zápis do MŠ Vřesovice bude probíhat od pondělí 3. května do pátku 14. května 2021. 

2. Dokumenty, které je nutné MŠ doložit:
Zákonný zástupce ve výše uvedených termínech mateřské škole doloží již vyplněné 
dokumenty. Všechny tiskopisy jsou ke stažení na webových stránkám MŠ ( https://ms-
vresovice.cz/ ) nebo si tyto dokumenty rodiče mohou vyzvednout u vchodu MŠ v 
připraveném boxu.

a)  Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

b)  Potvrzení lékaře o očkování (neplatí pro děti, které budou od 1.  9. 2021     
      plnit povinné předškolní vzdělávání)
      
      V souladu s § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, lze do mateřské    
      školy přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním,
      přip. má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro 
      kontraindikaci. Tato ustanovení se nevztahuje na děti s povinnou předškolní docházkou.

c)  Prostá kopie rodného listu dítěte
   
Dále je možné doložit:
- U dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami vyjádření školského poradenského
   zařízení (pokud je k dispozici).    

3. Možnosti podání žádosti o přijetí (a dalších souvisejících dokumentů):
- vložením obálky s dokumenty do schránky MŠ Vřesovice

            - poštou : Mateřská škola Vřesovice, příspěvková organizace 
                             Vřesovice 250
                             696 48 Ježov
            - do datové schránky školy, ID datové schránky: fqn38h

- osobně po předchozí dohodě: tel. č. 774 998 648, této možnosti využívejte jen
   v nezbytných případech

4. Komunikace v rámci zápisu:
- Kontaktní ůdaje na Vás (vyplňují se v Žádosti o přijetí) vyplňujte, prosím, čitelně 
   (jedná se o e-mail a telefonní číslo), abychom Vás v případě potřeby mohli úspěšně
   kontaktovat.
- Běžná komunikace mezi zákonnými zástupci a školou bude probíhat zejména 



   prostřednictvím:
   - telefonu: 774 998 648
   - e-mailu: msvresovice@seznam.cz

Jak Vám mateřská škola předá informace?

            - Jakmile od Vás obdržíme Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání a potřebné
              dokumenty, zašleme na Vámi uvedený e-mail dokument, kde budou uvedeny a shrnuty
              nejdůležitější informace, a hlavně uvedeno registrační číslo dítěte (to budete potřebovat
              pro zjištění, zda Vaše dítě bylo či nebylo přijato).
            - pokud by někdo e-mailovou adresu neměl zřízenou, zavoláme Vám na uvedené telefonní
              číslo a všechny informace Vám sdělíme.

5. Zveřejnění výsledků zápisu:
- Na webových stránkách školy a na vývěsce MŠ bude v pondělí 31. 5. 2021 zveřejněn 
seznam přijatých dětí pod přiděleným registračním číslem.
- Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, můžete však požádat o 
jeho vydání. 
- Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání bude zasláno v písemné podobě.

Bc. Ladislava Chaloupková
ředitelka MŠ Vřesovice

mailto:msvresovice@seznam.cz

