
Na základě nařízení ze dne 3. 4. 2020 z MŠMT dochází ke změně v náležitostech týkajících se zápisu 
do mateřských škol: 

 

ZÁPIS  DĚTÍ  DO  MATEŘSKÉ  ŠKOLY VALCHOV 

NA ŠKOLNÍ ROK  2020 / 2021 
  

 

v úterý 12. 5. 2020 od 9.00-15.00 hod.  
 

Podle pokynů z MŠMT situace vyžaduje organizovat zápisy bez přítomnosti dětí a 
zákonných zástupců a pokud je to možné, upřednostnit podání žádosti (a všech 
příloh) e-mailem s elektronickým podpisem nebo datovou schránkou, poštou, 
v krajním případě dle konkrétní situace osobním podáním v MŠ. 

 

Podání žádosti k zápisu se všemi přílohami (podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, ve znění pozdějších předpisů) je tedy možné následujícím způsobem: 

 

1. Poštou-vhodit do poštovní schránky MŠ  

2. E-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (msvalchov@centrum.cz) 

3. Do datové schránky MŠ (jmtk3f3) 

4. Osobním podáním po telefonické domluvě 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



K zápisu je nutné doložit tyto dokumenty: 

 

    Žádost zákonného zástupce o přijetí dítěte do MŠ 

Evidenční list dítěte podepsaný oběma rodiči (pro letošní zápis na školní. rok 2020-21 dle 

informací z MŠMT nemusí být  vzhledem k mimořádným opatřením potvrzený od lékaře) 

 

Kopie rodného listu 

 

Kopie očkovacího průkazu (nutná součást přijímacího řízení do MŠ!!!- doporučení MŠMT) 

 

Čestné prohlášení rodičů o řádném očkování dítěte – doporučení  MŠMT  

Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání. 

 
 

Žádost zákonného zástupce o přijetí dítěte do MŠ, vzor čestného prohlášení a evidenční list si 
mohou zákonní zástupci stáhnout na web. stránkách MŠ nebo v krajním případě osobně 
vyzvednout v MŠ po telefonické domluvě na tel. 603 158 215, 516 452861). 

   

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 

(rozhodnutí o přijetí), se oznamují zveřejněním seznamu dětí pod přiděleným registračním číslem 

na veřejně přístupném místě tj. na nástěnce u vstupu do MŠ a dále na webu MŠ, a to po dobu 15 

dnů od zveřejnění. 

(Registrační číslo se přiděluje v době zápisu, vzhledem k situaci ho zákonným zástupcům sdělíme 

např. telefonicky nebo mailem) 

 

ZVEŘEJNĚNÍ PROBĚHNE V ÚTERÝ 2. 6. 2020  v 9.00 hod., kdy budou rodičům rozeslány skeny 

rozhodnutí, originály budou rozdány osobně dle aktuální situace. 

 

  

Ve Valchově dne 8. 4. 2020                                                        Mgr. Vanda Patloková 

                                                                        ředitelka MŠ 
 

 
 


