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Vážení rodiče, 

Termín pro podání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022 byl stanoven 

od 3. 5. 2021 do 14. 5. 2021. 
 

Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají dle §34 odst. 1 školského zákona děti narozené od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016. 

Do mateřské školy se přednostně přijímají děti ve věku od tří do šesti let, nejdříve však děti od dvou let, které mají místo 

trvalého pobytu v příslušném školském obvodu mateřské školy, a to podle předem stanovených kritérií ředitelkou/ředitelem 

školy. Kritéria pro přijímání dětí do MŠ jsou uvedeny na webových stránkách MŠ.  

 

Žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání se budou přijímat prostřednictvím: 

 datové schránky: jedvuc8 

 online zápis – odkaz vložen na webové stránky MŠ www.msboletice.cz 

 e-mailu s uznatelným elektronickým podpisem na  e-mail: reditelka@msboletice.cz, (uveďte do předmětu Zápis 

2021) 

 poštou - musí být doručeno do 14. 5. 2021 na adresu MŠ Děčín XXXII, Májová 372, p.o. - uveďte na obálku Zápis 2021 

 možnost podání do schránky MŠ Májová v zalepené obálce s nápisem Zápis 2021 (vyznačena schránka pro Zápis 

2021pouze na MŠ Májová v pracovních dnech po - pá od 8.00h do 12.00h) 

 případně dle konkrétní situace osobním podáním v pracovních dnech (po - pá od 8.00h do 12.00h), nezbytné domluvit 

si přesný čas podání žádosti se školou telefonicky na tel. č.: 770 156 252, aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu 

osob v prostorách školy  
 

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, 

telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů. 

Zastupuje-li dítě jiná osoba než zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat. 

 

Dokumenty potřebné k zápisu: 

1.  Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání – pokud použijete aplikaci Online zápis, tak vám bude zaslána na email. 

Můžete si také stáhnout na webových stránkách pod odkazem "Online zápis" - dokumenty ke stažení  nebo po 

telefonické domluvě vyzvednout či vyplnit v MŠ. 

2. Kopie rodného listu dítěte - zajistí zákonný zástupce. Pokud nemáte podmínky možno po telefonické domluvě 

zkopírovat v MŠ. 

3.  Potvrzení o očkování dítěte – můžete si stáhnout formulář pod odkazem "Online zápis" - dokumenty ke stažení, lékař 

může vystavit i vlastní potvrzení - formulář. 
 

Pro případné nejasnosti mě, prosím, kontaktujte (770 156 252). Rádi vám se vším pomůžeme. 

 

   Mgr. Iveta Mácová 
    ředitelka mateřské školy 

http://www.msboletice.cz/

