
ZÁPIS  do Mateřské školy Postřelmov, Nová 404, příspěvková organizace 

Organizace zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022 

 

V souvislosti s protiepidemickými opatřeními bude organizace zápisu přizpůsobena tak, aby 

byla zaručena bezpečnost dětí i dospělých, respektovány individuální možnosti a omezení 

jednotlivých účastníků a zároveň splněny všechny zákonné povinnosti. Dle doporučení 

MŠMT bude zápis k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy Postřelmov, Nová 404, 

příspěvková organizace probíhat od 2. 5. 2021 do 16. 5. 2021 s minimální či bez přítomnosti 

dětí a zákonných zástupců následujícím způsobem: 

 

I v letošním roce využijeme formu elektronického předzápisu od 6. 4. do 14. 5. 2021 (včetně) 

Na webu: 

www.elektronickypredzapis.cz stačí vyhledat naši mateřskou školu a 

předzapsat se do ní: 

https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/postrelmov 

 

Dále Vás program navede, jaké další kroky je třeba podniknout. 

Od 2. do 16. května,  bude  nutné Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání s ostatními 

potřebnými  dokumenty doručit  na adresu  Mateřská škola Postřelmov, Nová 404, 789 69 

Postřelmov  jedním z následujících způsobů: 

a) vhozením v obálce do poštovní  schránky školy u vstupních dveří do MŠ (označte 

obálku – Zápis 2021) 

b) do datové schránky školy:  jgrkxfj 

c) e-mailem: msreditelka.postrelmov@seznam.cz   s uznávaným elektronickým 

podpisem. Bez uznávaného elektronického podpisu je nutné, aby Žádost o přijetí 

zákonný zástupce do 5 dnů potvrdil, jinak se k žádosti nepřihlíží 

d) poštou na adresu: Mateřská škola Postřelmov, Nová 404, 789 69 Postřelmov  

(rozhodující je datum podání na poštu, doporučujeme zaslat doporučeně) 

e) v krajním případě dle konkrétní situace osobním podáním ve škole po telefonické 

domluvě: 739 303 942 

Potřebné dokumenty, které zákonný zástupce dítěte předloží, doručí, nebo zašle jako přílohu: 

 Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání, jejíž součástí je doložení řádného 

očkování dítěte. Podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy je podle § 50 zákona o 

ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným 

očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování 

podrobit pro kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné 

předškolní vzdělávání. 

Žádost si stáhnete z elektronického předzápisu (pokud nemáte možnost stažení a tisku, 

můžete si formulář vyzvednout v MŠ po telefonické domluvě) 

http://www.elektronickypredzapis.cz/
https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/postrelmov
mailto:msreditelka.postrelmov@seznam.cz


  

 Rodný list dítěte / při dálkovém zápisu – email, DS, pošta, schránka školy-  zašlete 

kopii, ta musí být součástí spisu dítěte/ 

 

Tiskopisy nelze přijímat po termínu řádného zápisu  

V případě nesrovnalosti vyzveme zákonné zástupce k doplnění údajů. 

Opatření proti COVID 19 – v případě osobního styku budeme vyžadovat daná hygienická 

opatření. 

Po obdržení a zpracování Žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání školou, vám na e-mail, 

který uvedete v kontaktech v žádosti, zašleme registrační číslo žádosti a další informace. 

V případě jakékoliv potřeby či informace pište na  e-mail: : 

msreditelka.postrelmov@seznam.cz  nebo volejte na číslo : 739 303 942  v pracovní dny 

v době od 8 do 16 hodin.                                                                           

Děkuji za spolupráci. 

Bc. Ivana Vyhnánková, ředitelka školy                                          
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