
 

Zápis do MŠ Chlebičov 

 

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Chlebičov, příspěvkové 

organizace oznamuje, na základě zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon), v 

platném znění, že zápis dětí do Mateřské školy Chlebičov pro školní rok 

2021/2022 proběhne v pátek 14. 5. 2021 

Vzhledem k epidemické situaci proběhne v letošním roce zápis bez přítomnosti dětí a jejich 

zákonných zástupců. 

 

Vyplněnou žádost k přijetí k předškolnímu vzdělávání 

můžete podávat v období od 2.5. -14.5. 2021  

 

Žádost mohou zákonní zástupci doručit následujícími 

způsoby: 

− do datové schránky školy (číslo ID: rgpmb7g ), 

− e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce, 

− poštou (rozhodující je datum podání na poštu), 

− osobním podáním ve škole ( do schránky na brance 

mateřské školy, osobně po předchozí telefonické domluvě tel: 
724 390 687 ), 

Pokud zákonný zástupce podá žádost prostřednictvím jiných technických prostředků, než jsou 

výše uvedené (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, faxem apod.), je 

nutné, aby ji do 5 dnů potvrdil, jinak se k žádosti nepřihlíží. 



V žádosti musí být lékařem potvrzeno, že dítě má splněno 

řádné očkování. Dále k žádosti doložíte kopii rodného listu 

dítěte a kopii občanského průkazu zákonného zástupce. 

Prosíme také o vyplnění, podepsání a odevzdání přílohy 

k žádosti. Žádost i přílohu k žádosti lze stáhnout z webu 

školy (žádost prosím vytisknout oboustranně), nebo si ji 

vyzvednout u vedoucí učitelky MŠ (po předchozí telefonické 

domluvě).  
Zápis je povinný pro děti, které dovrší věku 5 let do konce srpna stávajícího roku, pokud 

ještě do mateřské školy nedocházejí. Pokud je pro dítě předškolní vzdělávání povinné, 

nepožaduje škola doklad o očkování. 

 

Rozhodnutí bude oznámeno zveřejněním seznamu přijatých uchazečů 

pod přiděleným registračním číslem (přidělené registrační číslo Vám 

bude sděleno SMS zprávou). 

Předpokládané datum zveřejnění 1.6.2021 (nejpozději do 30 dnů 

ode dne zápisu). 

Místo zveřejnění – branka do MŠ a na www.skolachlebicov.cz 

 

Rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání budou doručena 

zákonným zástupcům dítěte osobně, poštou do vlastních rukou, či 

datovou schránkou do 30 dnů od podání žádosti. 

 

Kontakty: 

MŠ:553 764 594 | 724 390 687 

ZŠ: 553 764 586 | 739 479 811 

skolka@skolachlebicov.cz 

reditelka@skolachlebicov.cz 
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