
ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY  

      PROSIMĚŘICE     
 

 

 

Ředitelka Mateřské školy, Prosiměřice, okres Znojmo, příspěvková organizace 

vyhlašuje zápis dětí do Mateřské školy Prosiměřice pro školní rok 2020/2021. 

 

 

 Vzhledem k výše uvedeným mimořádným opatřením situace vyžaduje:  

 

1. organizovat zápisy bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců 

v mateřské škole. Upřednostnit, pokud je to možné, podání přihlášky datovou 

schránkou, emailem s elektronickým podpisem, poštou, v krajním případě dle 

konkrétní situace osobním podáním v mateřské škole.  

2. pro příjem žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání je stanoveno období v 

rozmezí od 4. 5. 2020 do 15. 5. 2020.  

 

Podání žádosti – zákonný zástupce dítěte doloží 

 

- vyplněnou žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání s potvrzením 

o očkování dítěte od dětského lékaře, nebo čestné prohlášení zákonného 

zástupce (povinnost očkování se nevztahuje na děti přijímané do 

povinného předškolního vzdělávání – děti, které nejpozději do 31. 8. 2020 

dovrší věku 5 let) 

- kopii rodného listu dítěte   

 

 

Žádost je možné doručit následujícími způsoby:  

 

1. do datové schránky mateřské školy ID: 3jqkx2p 

2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý 

email!) - ms@prosimerice.cz 

3. poštou na adresu Mateřská škola, 671 61 Prosiměřice 186 

4. osobním doručením do schránky u hlavního vchodu do MŠ Prosiměřice 



5. v krajním případě dle konkrétní situace osobním podáním ve škole po 

předběžné telefonické domluvě (na t. č. 515 217 181 nebo 725 472 760). 

 

Potvrzení o očkování dítěte lze doložit následujícími způsoby: 

1. Potvrzení od dětského lékaře 

- upozorňujeme rodiče, aby si v dostatečně časovém předstihu zajistili 

potvrzení od svého dětského lékaře (Doporučujeme si telefonicky předem 

sjednat schůzku). 

     2.  Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce:  

         - prohlásí, že je dítě řádně očkované (viz čestné prohlášení na webových    

 stránkách školy). 

         - a doloží kopii očkovacího průkazu.  

 

 

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání je k dispozici na webových 

stránkách školy – zápis, v krajním případě, že nemáte tuto možnost, můžete si 

žádost vyzvednout osobně v MŠ, po předběžné telefonické domluvě. 

Webové stránky školy: www.ms-prosimerice.webnode.cz 

 

Po převzetí žádosti budou zákonnému zástupci dítěte zaslány informace 

sdělované v souvislosti se správním řízením o přijetí k předškolnímu vzdělávání 

v mateřské škole. 

 

 

V Prosiměřicích dne 6. 4. 2020              Hodinová Iveta 

           Ředitelka mateřské školy 

  


