
Zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021 

 Vzhledem k současné situaci a v souladu s opatřením ministerstva školství proběhne letos zápis 

k předškolnímu vzdělávání poněkud jiným způsobem. Především bez jinak povinného potvrzení 

přihlášky dětským lékařem a s  upřednostněním elektronické formy komunikace.  

Žadatelé o přijetí k předškolnímu vzdělávání dodají tyto dokumenty:  

- žádost o přijetí k předškolnímu  vzdělávání 

- zápisní lístek do mateřské školy 

- rodný list (prostá kopie) 

- očkovací průkaz (prostá kopie) 

 Žádost o přijetí a zápisní lístek je možné stáhnout z našich webových stránek. Pokud 

nemáte možnost elektronické dokumenty vytisknout, tak je pouze vyplňte, zašlete emailem na adresu 

ms@zsstity.cz. Tady je vytiskneme a vy je přijdete jenom podepsat. Je také možné si formuláře 

vyzvednout v papírové podobě v mateřské škole v termínech uvedených dále. Rodný list a kopii 

očkovacího průkazu je možné také jen ofotit a poslat na adresu ms@zsstity.cz.  Žadatel, který bude mít 

potvrzení od dětského lékaře (letos není nutné), nedokládá již očkovací průkaz. 

Všechny vyplněné a podepsané dokumenty doručte do školy v termínu od 4. do 15. května 2020 

prostřednictvím schránky u vchodu do areálu školy. Pokud máte zřízenou datovou schránku, můžete je 

zaslat přes ni na naši datovou schránku zscha2h, pokud máte zřízen digitální podpis, je možné vše 

zaslat s tímto podpisem elektronicky na emailovou adresu reditel@zsstity.cz.  

Pokud potřebujete ohledně zápisu k předškolnímu vzdělávání s něčím poradit, pomoci či 

vyzvednout si potřebné formuláře v papírové podobě vyhrazujeme k tomu následující dny(v kanceláři 

mateřské školy): 

Středa  15.4.   od 13 do 15 hodin      Pondělí 27.4  od 13 do 15 hodin 

Pondělí 20.4. od 10 do 12 hodin      Pondělí 4.5. od 10 do 15 hodin 

Čtvrtek 23.4   od 13 do 15 hodin       Pondělí 11.5. od 13 do 15 hodin 

 

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí k předškolnímu vzdělávání vám bude zasláno do 22.5.2020. 

 Zápis je povinný pro děti, které dovrší věku 5 let nejpozději do konce srpna 2020, pokud ještě 

do mateřské školy nedocházejí.   

 Předpokládaný počet přijatých dětí je 15. 

 

   

        Miloš Harnych, ředitel 
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