
Zápis do MŠ Horní Pěna 

Zápis pro školní rok 2021/2022 

Aktualizace k 14. 4. 2021: 

V návaznosti na mimořádná opatření vlády souvisejícími s ochranou proti šíření nákazy 

COVID-19 a dle vydaného opatření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k zápisům 

do MŠ pro školní rok 2021/2022 dochází k některým změnám, zejména v organizaci zápisu. 

Zápis dětí proběhne v termínu od  3. května – 17. května 2021 

a bude organizován bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole. 

Organizace zápisu: 

Níže  si zákonní zástupci stáhnou a vyplní: 

• Evidenční list  pro dítě v mateřské škole ( prosím o čitelné vyplnění e-mailové 

adresy) 

• Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (na str. 2 vyjádření lékaře – 

potvrdit lékařem řádné očkování dítěte, nezapomeňte na podpisy obou zákonných 

zástupců) 

• přiložíte kopii rodného listu dítěte 

• V případě zápisu dítěte se zdravotním znevýhodněním (tělesné, zrakové, pohybové, 

mentální, řečové či jiné zdravotní znevýhodnění) je nutné doložení kopií lékařských 

zpráv, pokud již máte i dokumentace   ze školského poradenského zařízení a 

speciálních center . V tomto případě je zároveň nutné spojit se s ředitelkou MŠ 

prostřednictvím  e-mailu : skolka@hornipena.cz  nebo volat na tel.číslo :724 519 986 

 

Pokud nemáte možnost stáhnou si výše uvedené tiskopisy, budou pro vás připraveny 

v papírové formě v MŠ Horní Pěna – vždy po telefonické domluvě 

 

Podání žádosti: 

• Poštou na adresu:  

Mateřská škola Horní Pěna, 378 31 Horní Pěna 19 

• Podáním do datové schránky školy – ID: h9imdkf 

• E-mailem s elektronickým podpisem na adresu:  

skolka@hornipena.cz   Nelze jen poslat prostý e-mail 

• Vhozením do dopisní schránky u mateřské školy  

mailto:skolka@hornipena.cz


•  Po  telefonické domluvě den předem   a za dodržení dohodnutého času předat osobně 

v MŠ Horní Pěna 

• MŠ Horní Pěna tel. 724 519 986 

 

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí 

Vám bude sděleno do 6. června 2021 na vámi uvedenou e-mailovou adresu.  

 

 


