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VYHLAŠUJI ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY 

pro školní rok 2021/2022 

V souvislosti s mimořádnými opatřeními Vlády ČR a MŠMT k ochraně zdraví obyvatelstva se zápis do MŠ 

Slapy uskuteční od 3. 5. do 10. 5. 2021 bez účasti dětí a rodičů a to následovně:  

Od 3. 5. do 10. 5. 2021 je nutné dodat do MŠ Slapy tyto dokumenty:  

a) Žádost o přijetí do MŠ Slapy, kterou si můžete stáhnout ZDE 

b) Čestné prohlášení zákonného zástupce k očkování dítěte, jehož vzor je k dispozici ZDE 

c) Prostou kopii rodného listu  

d) Nahlížení do spisu, kontakty na zákonného zástupce - GDPR ZDE 

Žádám o dodání všech dokumentů v řádném termínu, jinak bude správní řízení přerušeno  

a zápis dítěte do MŠ se zkomplikuje. Přihlášky dodané po termínu odevzdání nebudou akceptovány! 

Všechny požadované dokumenty pošlete do MŠ Slapy:  

a) Poštou (doporučené, případně s dodejkou)  

b) Emailem, avšak pouze s elektronickým podpisem na email: reditel@zsamsslapy.cz 

c) Datovou schránkou (ID: kvmmhiz)  

d) Osobním předáním 10. 5. 2021 v době od 8:00 do 16:30 

Seznam přijatých dětí bude zveřejněn nejpozději do 30 dnů od uzavření příjmu přihlášek pod přidělenými 

registračními čísly na stránkách www.zsamsslapy.cz – ta budou zaslána do emailu zák. zástupce. 

 
V případě zájmu o individuální vzdělávání, které se uskutečňuje bez pravidelné denní docházky 

do mateřské školy – formulář ZDE 

 

Pro přijímání dětí do mateřské školy stanovila ředitelka školy pro školní rok 2021-2022 

na 14 volných míst tato kritéria: 
 

Do MŠ jsou přijímány děti ve věku od tří do šesti let.  

 

1) Děti, v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, jejichž vzdělávání v MŠ je  

od 1. 9. 2020 povinné, s trvalým bydlištěm v obci Slapy, Buš, Čím, Nové Dvory podle věku  

od nejstarších po nejmladší,  

2) děti s trvalým bydlištěm v obci Slapy, Buš, Čím, Nové Dvory podle věku od nejstarších  

po nejmladší 

3) děti z ostatních obcí podle věku do počtu 14 přijímaných uchazečů. 

 

Ve Slapech dne 19. 4. 2021         Mgr. Renata Hacaperková, ředitel školy                                                                

mailto:reditel@zsamsslapy.cz
http://www.zsamsslapy.cz/
https://www.zsamsslapy.cz/materska_skola/zapis_na_21_22/zadost_o_prijeti_do_ms.pdf
https://www.zsamsslapy.cz/materska_skola/zapis_na_21_22/cestne_prohlaseni_ockovani_ms.pdf
https://www.zsamsslapy.cz/materska_skola/zapis_na_21_22/nahlizeni_do_spisu_ms_gdpr.pdf
mailto:reditel@zsamsslapy.cz
http://www.zsamsslapy.cz/
https://www.zsamsslapy.cz/materska_skola/zapis_na_21_22/ivz_ms.pdf

