
 
Vážení rodiče, 
vzhledem k současné epidemiologické situaci a v souladu s doporučením MŠMT k zápisům 
do mateřské školy pro školní rok 2021/2022 se uskuteční zápis s právními předpisy, ale s 
upuštěním od některých tradičních postupů – tj. bez osobní přítomnosti dětí.  
Pro příjem žádostí stanovuji období v rozmezí  od 2. května 2021 do 16. května 2021.  
 
Žádost mohou zákonní zástupci doručit následujícími způsoby: 

 osobním podáním ve škole (termín prosím domluvit na tel. čísle 775 422 602) 
 poštou (příslušné dokumenty zaslat nejpozději do 16. května) 
 do datové schránky školy 
 e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce 

 

Co k zápisu Vašeho dítěte k předškolnímu vzdělávání potřebujete: 
  žádost o přijetí (najdete na webových stránkách školy) 
 potvrzení o 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. 
 

Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhnou do 31. 8. 2021 pěti let. 
 
V případě vyššího počtu přihlášených dětí než je schválená kapacita školy, se bude o přijetí 
do MŠ rozhodovat podle těchto kritérií: 

 přednostně budou přijímány děti 5 - 6 leté, které v následujícím školním roce 
nastupují do 1. třídy základní školy a mají trvalý pobyt ve spádové obci 

 dále budou přijaty děti, které mají trvalý pobyt ve spádové obci, postupně podle 
věku na celodenní docházku  

 pokud není kapacita školy naplněna, je možné přijmout do MŠ i dítě dvouleté, a to s 
přihlédnutím k vyspělosti dítěte 

 v případě volné kapacity mohou být do MŠ přijaty i děti, které nemají trvalý pobyt na 
území spádové obce, a to od nejstaršího po nejmladší 

 
 
 
V Rozsochatci 14. 3. 2021                                                                            Mgr. Hana Hertlová 
 
 
 


