
Přijímání dětí do MŠ Nesovice

Přijímání dětí do mateřské školy Nesovice na školní rok 2021/2022 bude probíhat na základě Metodického
doporučení MŠMT k organizaci zápisu.

Ředitelka ZŠ a MŠ Nesovice oznamuje, že řádný zápis k předškolnímu vzdělávání bude probíhat v 
termínu od 3.5. do 14.5.2021 .
Na našich webových stránkách si můžete stáhnout „Žádost o přijetí“ nebo si tento tiskopis vyzvednout od 
9.4.2021 v mateřské škole - složka na vchodových dveřích.

Vyplněnou Žádost o přijetí dítěte s potvrzením od lékaře, kopií rodného listu dítěte bude možné doručit 
následujícím způsobem:
➢ osobně (bez osobní přítomnosti dítěte)  v pátek 7.5.2021 od 8.00 do 11.30 hodin v budově mateřské 
školy, Letošov 74. Jestliže budete předávat Žádost o přijetí osobně, oznamte tuto skutečnost na tel.čísle 
731 692 139 bude Vám stanoven přesný čas .Musí být dodržena základní hygienická opatření.
➢ vhozením do poštovní schránky mateřské školy, vchodové dveře Letošov 74.
➢ do datové schránky školy číslo: 7rumfq6

➢ e-mailem (naskenovanou žádost podepsanou elektronickým podpisem)

Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání (platí pro děti, které k 31.8.2021 
dosáhly věk 5 let) zvolit individuální vzdělávání dítěte. Žádost o individuální vzdělávání předá ředitelce 
školy zároveň s přihláškou do MŠ.

Po doručení Žádosti o přijetí do MŠ Vám bude přiděleno registrační číslo (předáno osobně, odesláno zpět 
datovou schránkou, e-mailem).

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle §50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti 
podrobit se stanoveným pravidelným očkováním nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se 
nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které bude plnit 
povinné předškolní vzdělávání (dítě dosáhne věk 5 let do 31.8.2021). Po telefonické dohodě Vám dětská 
lékařka potvrzení vystaví. Prosím, zajistěte si včas potvrzení žádosti !!

Ke stažení na webových stránkách:
Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání
Žádost o individuální vzdělávání

https://5beb2f84-946d-464d-a751-6925a82eb637.filesusr.com/ugd/e1b3e0_baa631664d864bd78ebe613a90f38766.pdf
https://5beb2f84-946d-464d-a751-6925a82eb637.filesusr.com/ugd/e1b3e0_7a545e584ede408380f6c9132be17166.pdf
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