
Ředitelka Základní školy a mateřské školy, Jetřichov, okres Náchod vyhlašuje 

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY 

pro školní rok 2021/2022 

 

Ředitelka školy rozhoduje o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v souladu se školským zákonem 

a podle předem stanovených kritérií.  

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo v souvislosti s onemocněním COVID-19 opatření 

k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022. Cílem je minimalizovat 

osobní kontakt všech zúčastněných. Jelikož většina rodičů nemá datovou schránku                                      

a nepoužívá elektronický podpis, rozhodli jsme se pro tento způsob předání a ověření potřebných 

dokumentů: 

1. Tiskopisy Žádost o přijetí, stanovená kritéria pro přijetí k předškolnímu 

vzdělávání a tento informační leták budou od 26. 4. 2021 k dispozici ve schránce 

umístěné u hlavních dveří MŠ (hnědá kytičkovaná - pro každé dítě budou připraveny 

tiskopisy ve folii. Můžete si je také stáhnout na stránkách školy 

www.skolajetrichov.cz). 

 

2. Zápis proběhne ve dnech od 10. 5. do 14. 5. 2021 od 8 do 14 hodin. V tomto 

termínu zákonný zástupce dítěte osobně za dodržení přísných bezpečnostních 

pravidel (respirátor, dostatečný odstup) předá vyplněné tiskopisy (Žádost o přijetí 

bude potvrzená lékařem, tato povinnost se netýká dítěte, které dosáhne pátého 

roku do 31. 8. 2021) vedoucí učitelce mateřské školy a obdrží registrační číslo. 

Zároveň předloží k ověření občanský průkaz, rodný list dítěte. V případě, že by 

se zákonný zástupce nemohl dostavit k zápisu ve dnech výše uvedených                

(z důvodů nařízené karantény), bude telefonicky kontaktovat vedoucí učitelku, 

aby se domluvili na jiném postupu přijímacího řízení do mateřské školy.  

 

3. V případě dotazů kontaktujte vedoucí učitelku mateřské školy na tel. 601104124. 

Výsledky zápisu budou zveřejněny pod registračními čísly nejpozději od 21. 5. 2021                

na webu školy a budou také vyvěšeny u vchodu do mateřské školy.               

V případě nepřijetí bude zákonným zástupcům odesláno rozhodnutí o nepřijetí.  

  

V Jetřichově, dne 24. 3. 2021 

 

    Bc. Ilona Krejčí                                                                                                                 Mgr. Marie Hanzlíková 

 vedoucí učitelka MŠ                                                                                                                  ředitelka školy 

http://www.skolajetrichov.cz/

