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Zápis dětí do mateřské školy, školní rok 2021/2022 

Vážení rodiče, 

zápis k předškolnímu vzdělávání se bude konat bez osobní přítomnosti dětí a zákonných 

zástupců ve škole. Pokud je to možné, zašlete žádosti se všemi přílohami (čestné prohlášení, 

kopie očkovacího průkazu) datovou schránkou (297mkan) nebo e-mailem s elektronickým 

podpisem (zschomutice@seznam.cz). Chápeme, že tyto možnosti jsou pro některé rodiče 

nevyužitelné, proto můžete přihlášku (se všemi přílohami) zaslat poštou (ZŠ a MŠ 

Chomutice, Chomutice 162, 507 53), vhodit do schránky u budovy školy nebo se k zápisu 

dostavit osobně. 

 

Žádosti budou přijímány od 3. 5. 2021 do 14. 5. 2021 (datovou schránkou, e-mailem 

s elektronickým podpisem nebo poštou, přiložte kopii rodného listu). Pro osobní podání ve 

škole je vyhrazena středa 5. 5. 2021 od 10.00 do 16.00 v budově mateřské školy. Pro osobní 

předání žádosti si připravte rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce, potvrzení 

o povinném očkování dítěte (na žádost o přijetí). Povinnosti týkající se očkování neplatí pro 

děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné - dítě dosáhne do 31. 8. 2021 pátého roku 

věku. 

Žádost o přijetí do MŠ je před zápisem možné vyzvednout v budově ZŠ, MŠ nebo 

stáhnout na stránkách školy. Povinné očkování dítěte nechte potvrdit přímo na 

přihlášku. 

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání 

K předškolnímu vzdělávání budou přijímány děti v následujícím pořadí: 

1/  Děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné (předškoláci). 

2/  Děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně třetího roku věku a mají 

místo trvalého pobytu v příslušném školském obvodu.  

2/  Děti podle věku (od nejstarších po nejmladší) s místem trvalého pobytu v příslušném 

školském obvodu. 

3/ Děti z jiných obcí podle věku (od nejstarších po nejmladší). 

Děti budou přijímány do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku, pro 

školní rok 2021/2022 to bude 10. Každá žádost bude posuzována individuálně. 

Seznam přijatých dětí (dle registračních čísel) bude zveřejněn nejpozději 19. 5. 2021 ve 

vývěsce základní školy, v MŠ a na stránkách školy (www.zsmschomutice.cz). 

Další informace Vám budou poskytnuty na tel. čísle: 604 753 310 

V Chomuticích dne 30. 3. 2021       
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