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Základní škola a mateřská škola, Mžany, okres Hradec Králové 
Mžany 62, 503 15 Nechanice 

 
www.zsmzany.cz  

tel.: 498 773 923; E-mail: info@zsmzany.cz; IDS: rubpe26 
 

 

Opatření k zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021 

Na základě opatření MŠMT v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v 
souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 zápis dětí k předškolnímu vzdělávání pro 
školní rok 2020/2021 do mateřské školy ve Mžanech proběhne v období od 2. do 16. května 
2020, a to bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců. 

 
ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY VE MŽANECH 

pro školní rok 2020/ 2021 

se koná v období od 2. do 16. května 2020. 
 
Žádost k předškolnímu vzdělávání si může žadatel stáhnout na webu školy (v dokumentech 

mateřské školy) nebo si ji osobně vyzvednout dne 22. 4. v MŠ, a to od 14:00 do 15:00 hodin. 
 
 
Dokumenty potřebné k zápisu do MŠ: 
• vyplněný a podepsaný formulář „Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání“, který musí 

být již potvrzený lékařem (originál či ověřená kopie lékařského potvrzení); 
• pokud v současné situaci nenavštěvujete osobně praktického lékaře, zákonný zástupce doloží 

„čestné prohlášení, že je dítě řádně očkované“; 
• kopie rodného listu dítěte; 
• kopie očkovacího průkazu dítěte; 
• kopie průkazu totožnosti žadatele (zákonného zástupce). V případě zastupování dítěte jinou 

osobou plná moc k provedení tohoto úkonu udělená zákonným zástupcem dítěte; 
• u dítěte se zdravotním postižením - vyjádření školského poradenského zařízení. 
 
Nepřihlášením dítěte k povinnému předškolnímu vzdělávání v době zápisu a tím zanedbáním péče 

o povinné předškolní vzdělávání dítěte se zákonný zástupce dopouští přestupku. 
 

 

 

 

 

 

https://www.zsmzany.cz/wp-content/uploads/2019/02/Zadost_o_prijeti_MS_Mzany_2019.pdf
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Zákonný zástupce podá žádost s přiloženými kopiemi požadovaných dokumentů 
jedním z těchto způsobů: 

1. do datové schránky školy: rubpe26 
2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat jen prostý email!) na e-mail školy: 

info@zsmzany.cz 
3. poštou 
4. v krajním případě osobní podání v MŠ Mžany dne 13. 5. 2020 od 14.00 do 16.00 hodin. 

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. 

 
Kritéria pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání: 
Ředitel mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola, Mžany, okres Hradec Králové 

stanovuje, po dohodě se zřizovatelem školy, kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro rok 
2020/2021. 

 
Děti budou přijímány k předškolnímu vzdělávání v tomto pořadí: 
 
1. Děti, které k 31. 08. 2020 dovrší pěti let, mají místo trvalého pobytu ve školském obvodu: Mžany, Dub, 

Stračovská Lhota, Sadová, Dohalice, v případě cizinců místo pobytu a děti, pro které je předškolní 
vzdělávání povinné.  

 
2. Děti, které k 31. 08. 2020 dovrší čtyř let, mají místo trvalého pobytu ve školském obvodu: Mžany, Dub, 

Stračovská Lhota, Sadová, Dohalice, v případě cizinců místo pobytu. 
 
3. Děti, které k 31. 08. 2020 dovrší tří let, mají místo trvalého pobytu ve školském obvodu: Mžany, Dub, 

Stračovská Lhota, Sadová, Dohalice, v případě cizinců místo pobytu. 
 
4. Děti, které k 31. 12. 2020 dovrší tří let, mají místo trvalého pobytu ve školském obvodu: Mžany, Dub, 

Stračovská Lhota, Sadová, Dohalice, v případě cizinců místo pobytu. 
 
5. Děti, které nemají místo trvalého pobytu ve školském obvodu: Mžany, Dub, Stračovská Lhota, Sadová, 

Dohalice a nejsou ze spádové oblasti, od nejstaršího po nejmladší do výše povoleného počtu dětí 
uvedeného ve školském rejstříku (35). 

 
Děti jsou přijímány do naplnění volných míst v MŠ. 
Docházka dítěte do MŠ je ukončena z důvodu odchodu do ZŠ, odhlášení dítěte z MŠ, neomluvené absence 

minimálně 2 měsíce. Při odkladu povinné školní docházky dítě zůstává v MŠ. 
 

 

Ve Mžanech dne 10. 4. 2020   

 

 

 

   Mgr. Tomáš Zahradníček, ředitel školy 

 

 


