
Zápis do Mateřské školy Chodouny 
 pro školní rok 2021/2022 

 

Aktualizované informace: 

 
MŠMT v souvislosti s mimořádnými opatřeními MZ ČR a rozhodnutí vlády ČR vydalo opatření k organizaci 

zápisů k předškolnímu vzdělávání. Dle tohoto opatření bude letošní zápis probíhat bez účasti dětí a zákonných 

zástupců.  
 

Zápis bude probíhat od 2.5. - 16.5.2021  
 
Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání můžete posílat: 

 

- do datové schránky školy: vfhe3j 

- e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce – ms.chodouny@seznam.cz (nelze 

 poslat jen prostý e-mail, naskenované podepsané přihlášky zaslané e-mailem nelze přijmout) 
- poštou (rozhodující je datum podání na poštu)na adresu: 
Základní škola a Mateřská škola Chodouny, příspěvková organizace 

Chodouny 119, 411 71 Chodouny 

-vhozením obálky s dokumenty do schránky školy, která je u vstupu do školní jídelny u vjezdu na parkoviště 

 

 
Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 

 

Zákonný zástupce dítěte vyplní: 
 
 - žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (uveďte prosím i emailovou adresu) 
- prostou kopii rodného listu dítěte 

- evidenční list 
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.  Zákonný zástupce tuto povinnost dokládá potvrzením praktického dětského lékaře do 
evidenčního listu.  

  
Po doručení mateřská škola žádosti přidělí registrační číslo a pošle ho zákonnému zástupci e-mailem zpět. 
Zastupuje-li dítě jiná osoba, než jeho zákonný zástupce, doloží své oprávnění dítě zastupovat. 

 
Vydání rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí k předškolnímu vzdělávání 

Rozhodnutí vydá ředitelka školy nejpozději do 31května 2021. 

Na webových stránkách školy a na dveřích jídelny školy, bude vyvěšen seznam registračních čísel přijatých 
dětí (je zde umožněn přístup všem osobám). Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se 
vyhovuje žádostem o přijetí k předškolnímu vzdělávání, za oznámená. 
Písemné rozhodnutí o přijetí bude ředitelka školy vydávat na základě žádosti zákonného zástupce. 
Rozhodnutí o nepřijetí doručí základní škola zákonnému zástupci do vlastních rukou. 

 

Veškeré potřebné dokumenty jsou ke stažení na web. stránkách    zsmschodouny.cz  
Více informací naleznete zde : http/www.zsmschodouny.cz/materska-skola-zapis-do-ms 
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