
INFORMACE K ŘÁDNÉMU ZÁPISU DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY NA  ŠKOLNÍ 

ROK 2023/2024  

Elektronický předzápis bude funkční od 17. 4. 2023 – 1. 5. 2023 – upřednostňujeme jeho 

využití 

Postup elektronického předzápisu:  

1. Žádost vyplňte elektronicky v elektronickém předzápise a odešlete.  
Odkaz na předzápis:  https://elektronickypredzapis.cz/…mov 

2. Dokument si vytisknete a necháte  potvrdit dětským lékařem – nutné,  (pokud nemáte 

možnost tisku,  žádost v elektronickém předzápise vyplňte a po telefonické domluvě  si 

můžete formulář vyzvednout v mateřské škole). 
 

3. Potvrzenou žádost lékařem a ostatní dokumenty odevzdáte v mateřské škole  v době 

řádného zápisu  
 

 4. května 2023 od 8:30 do 11:30 hodin a od 12:30 do 15:30 -  zápis  klasickou 

formou s přítomností dítěte a zákonného zástupce přímo v mateřské škole, 

v kanceláři  ředitelky mateřské školy  

 2.- 16. května 2023 –  v těchto dnech je  možno doručit  žádost včetně všech 

dokumentů,  pokud tak neučiníte v den zápisu klasickou formou (4.5.2023) 

Dokumenty potřebné k zápisu dětí do MŠ 

1. vyplněnou žádost o přijetí,  jejíž součástí je potvrzení řádného očkování 

dítěte (žádost si stáhnete z elektronického předzápisu, popřípadě z webových 

stránek školy) 

 

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. 

 

2. rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce nebo vízum 

 

3. pokud má dítě zdravotní znevýhodnění, je nutné připojit i doporučení 

školského poradenského zařízení  

 

4. u cizinců jsou potřebná další potvrzení v souladu s § 20 školského zákona 

 

 

 

 

 

   

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


Sběr dokumentů k řádnému zápisu:  

Od 2. do 16. května  bude možné  potřebné dokumenty doručit  na adresu Mateřská škola 

Postřelmov, Nová 404, 789 69 Postřelmov  jedním z následujících způsobů: 

a) osobním podáním  - vyplněné, podepsané formuláře a požadované kopie rodného 

listu, odevzdáte v ředitelně v době řádného zápisu 4. května 2023 od 8:30 do 11:30 

hodin a od 12:30 do 15:30    

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

obálku – Zápis 2023) 

c) prostřednictvím  datové schránky :  datová schránka školy -  jgrkxfj 

d) e-mailem na adresu :  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 

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

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

V případě nesrovnalosti  potřebných dokumentů vyzveme zákonné zástupce k doplnění údajů. 

Tiskopisy nelze přijímat po termínu řádného zápisu. 

Další informace k zápisu: 

1. Po doručení žádosti dostanete osobně,  nebo na Vámi  uvedený email registrační číslo, 

pod kterým bude dítě vedeno 

2. Seznam přijatých dětí bude zveřejněn na webových stránkách školy  a úřední desce 

nejpozději do 30 ti dnů od ukon řádného zápisu  

3. Kritéria pro přijetí dítěte jsou uvedena ne webové stránce školy 

 

V případě jakékoliv potřeby či informace  volejte na číslo: 739 303 942  nebo pište na  

E-mail: msreditelka.postrelmov@seznam.cz 

 

V Postřelmově 15. 3. 2023   Bc. Ivana Vyhnánková, ředitelka školy 
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