
ZÁPIS DĚTÍ
DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ

ŠKOLY ŽICHLÍNEK

Ve dnech 2. - 16. 5. 2020
SE KONÁ ZÁPIS DĚTÍ

DO MATEŘSKÉ ŠKOLY.

Zápis do mateřské školy proběhne bez osobní návštěvy MŠ.

Žádosti o přijetí lze tedy podávat v celém období od 2. do 16. května na adresu školy.

Termín zápisu je proto stanoven na poslední možný termín, tedy sobotu 16. května 2020.

Do té doby musí být doručeny všechny žádosti o přijetí do MŠ.

1. Vyzvednutí Žádostí o přijetí
Ve vestibulu školy, který je od pondělí do pátku otevřený od 6.30 do 12 hodin, jsou umístěny tiskopisy
žádostí o přijetí do MŠ a rodiče si je mohou sami vyzvednout nebo bez osobní návštěvy školy stáhnout
z webu zsamszichlinek.cz v sekci Mateřská škola a záložce Dokumenty. 

2. Termín zápisu a místo doručení
Nejpozději do 16. května 2020 doručí vyplněný tiskopis do školy. Buď tak, že ho vhodí ve vestibulu 
školy do schránky vlevo za dveřmi nebo ho pošlou poštou na adresu školy ZŠ a MŠ Žichlínek, 563 01 
Žichlínek 65. Další méně obvyklé možnosti jsou popsány na webu školy. 

3. Doplnění dokumentace k žádosti
Doložení rodného listu dítěte, stačí odeslat kopii dálkovým způsobem.

Doložení řádného očkování dítěte. Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je splnění povinnosti 
podrobit se stanoveným  pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní 
nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. 

Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce:
a) prohlásí, že je dítě řádně očkované (vzor textu čestného prohlášení k očkování 
naleznete na webu zsamszichlinek.cz v sekci Mateřská škola a záložce Dokumenty)

b) doložení kopie očkovacího průkazu
4. Kritéria přijímání dětí do MŠ Žichlínek
Na webu zsamszichlinek.cz v sekci Mateřská škola a záložce Dokumenty a na nástěnce mateřské 
školy ve vestibulu jsou zveřejněna kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání. 

5. Vyrozumění o přijetí
O přijetí do mateřské školy ZŠ a MŠ Žichlínek budou všichni vyrozuměni ředitelem školy a informace
bude vyvěšena na webu školy a ve vestibulu.

V Žichlínku dne 6. 4. 2020    Vypracovala: ved. uč. MŠ: P. Mihulková, DiS.
                                               Schválil ředitel školy: Mgr. M. Krejčí

http://www.zsamszichlinek.cz/
http://www.zsamszichlinek.cz/

