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ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY 

PODÁNÍ ŽÁDOSTI O PŘIJETÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU 

VZDĚLÁVÁNÍ 

OD 1. ZÁŘÍ 2021 

 

 

Vzhled k opatřením vlády o ochraně obyvatelstva v souvislosti s narůstajícími 

počty onemocnění na  COVID-19  se 

 zápis dětí do Mateřské školy Na Kopečku v Horní Lhotě  

uskuteční 4. května 2021 

        bez   osobní přítomnosti  dětí a jejich zákonných zástupců  

v mateřské škole. 

 

Přepokládaný počet míst k přijetí je 6. 

 

 

Tiskopisy k zápisu naleznete na webových stránkách školy: 

zsvelkapolom.cz/ Mateřská škola/ Mateřská škola Velká Polom/                            

přijímací řízení/ 

Žádáme zákonné zástupce o jejich vytištění a vyplnění. Naleznete tam také 

kritéria k přijetí dítěte do MŠ.  Zákonní zástupci, kteří nemají možnost si 

tiskopisy vytisknout, si je mohou vyzvednout v MŠ                                               

ve dnech 12.4- 14. 4. 2021 v době od 7.00hod. do 10.30 hod. 

 



   Základní škola a Mateřská škola Velká Polom, příspěvková organizace 
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Vyplněné tiskopisy: 

Žádost o přijetí dítěte do mateřské školy potvrzenou pediatrem 

Evidenční list  

kopii rodného listu 

Potvrzení k vyzvedávání 

Přihlášku ke stravování 

a čestné prohlášení o správnosti údajů ve všech tiskopisech 

lze doručit následujícími způsoby: 

 

1. Osobně podat v MŠ Na Kopečku v Horní Lhotě v týdnu od 26. 4. 2021 do      

30. 4. 2021 v době od 6.30hod. do 16.30hod., nebo dát do schránky u MŠ. 

 

2. Poslat poštou na adresu MŠ Horní Lhota, Záhumení 44, Horní Lhota s datem 

odeslání nejpozději  29. dubna 2021. 

 

Podle novely školského zákona č. 561/2004 Sb., k 1. lednu 2012 rozhodnutí o 

přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání již nebude automaticky zasíláno, ale 

bude oznámeno zveřejněním seznamu registračních čísel přijatých  dětí na 

webových stránkách školy a na vchodových dveřích MŠ nejpozději do 

10.5.2021. Rozhodnutí o nepřijetí obdržíte poštou. 

 

Registrační číslo na žádosti o přijetí nevyplňujte - obdržíte ho na váš osobní 

email, který uvedete v žádosti o přijetí. Pokud někdo nevlastní email, bude mu 

sděleno telefonicky a to nejpozději do 7. 5. 2021.  

 

 

 

 

Na nové děti se již těší celý kolektiv učitelů MŠ.   


