
 

Ve Všestarech, 24.března 2021 Bc. Ivana Hrbková, ředitelka MŠ Slunečnice, Všestary 

Zápis do Mateřské školy Slunečnice, Všestary pro školní rok 2021/2022 

 

V souvislosti s protiepidemickými opatřeními v souvislosti s onemocněním COVID-19 a na 

základě metodiky Ministerstva školství tělovýchovy a mládeže rozhodla ředitelka mateřské 

školy o průběhu zápisu pro školní rok 2021/2022 takto: 

 

• řádnému zápisu předchází ELEKTRONICKÝ PŘEDZÁPIS, který bude otevřen na 

webových stránkách MŠ od 25.3. do 30.4.2021 (www.msvsestary.cz), kde se žadatel 

zaregistruje, vyplní a vytiskne si žádost;  

 

• řádný zápis proběhne od 2.5. do 16.5.2021 bez přítomnosti zákonných zástupců a dětí 

podáním žádosti následujícími způsoby: 

 

o do datové schránky školy:   4s9xui3 

o e-mailem s elektronickým podpisem:  reditelka@msvsestary.cz 

o poštou na adresu:     Pankrácká 73, 251 63 Všestary 

o osobním podáním ve škole 

pouze po předchozí dohodě na čísle:  +420 736 754 897 

o vložením v zalepené obálce do dopisní schránky MŠ (bez známky), která je 

umístěna na spodní bráně zahrady MŠ (v tomto případě označte obálku MŠ 

ZÁPIS, k rukám ředitelky a datem vložení) 

 

Pro řádný průběh zápisu v souladu s právními předpisy je nutné doložit: 

 

• vyplněnou a podepsanou žádost o přijetí 

• potvrzené vyjádření lékaře 

(mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným 

očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro 

trvalou kontraindikaci §50 zákona č. 258/2000Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění 

pozdějších předpisů) 

• kopii rodného listu dítěte, která zůstane součástí spisu 

• trvalý pobyt u spádových dětí bude ověřen ředitelkou školy na OÚ Všestary v evidenci 

obyvatel 

 

Každé žádosti bude přiděleno registrační číslo (dále RGČ), které bude odesláno na uvedený 

e-mail na žádosti zákonnému zástupci, je důležité pro zjištění výsledků přijímacího řízení. 

 

Nahlédnutí do spisu: 

• po předchozí dohodě s ředitelkou  

(ve spisu naleznete pouze to, co sami dokládáte plus dokument o přiděleném RGČ) 

 

Zveřejnění výsledků: 

• ředitelka rozhodne na základě stanovených kritérií (viz webové stránky MŠ) a zveřejní 

rozhodnutí nejpozději do 30 dnů od zahájení zápisu na www.msvsestary.cz a v 

informativní tabuli MŠ 

 

Vyzvednutí Rozhodnutí o nepřijetí: 

• rozhodnutí o nepřijetí budou odeslána poštou na uvedenou adresu po zveřejnění výsledků 
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