
 

Informace k zápisu do Mateřské školy Čížkov pro školní rok 

2021 - 2022 
Zápis do MŠ Čížkov proběhne  dne 7. 5. 2021 od 10:00– 16:00 hodin.   

 

 K zápisu je nutno doložit: 

- Vyplněnou Žádost o přijetí, potvrzenou pediatrem. Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle 

 § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným 

pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže 

očkování podrobit pro trvalou indikaci.  

Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání (k 31. 8. 2021 dosáhne 

5let věku). 

- Kopii rodného listu dítěte / případně originál k okopírování 

- Potvrzení o místě trvalého bydliště (doložení trvalého bydliště katastru obce Čížkov a smluvních 

spádových obcí – katastr obce Nové Mitrovice). Lze prokázat platným občanským průkazem, kde 

je uvedeno trvalé bydliště i dítě zákonného zástupce. 

- Případně další dokumenty (Rozhodnutí soudu o svěření do péče, doporučení lékaře či školského 

zařízení v případě zdravotního znevýhodnění) 

- Při předání žádosti bude rodičům přiděleno registrační číslo Žádosti a informace 

ohledně odevzdání dokumentů zpět do MŠ 

Dokumenty je možné si stáhnout z webových stránek školy či osobně vyzvednout po předchozí 

domluvě v budově mateřské školy. 

 

 Odevzdání  vyplněných dokumentů do MŠ: 

- Osobním podáním ve škole dne 7. 5. 2021 od 10.00 -16.00hod nebo vhozením do schránky na 

dveřích boku školy (u schodů), nebo zasláním do datové schránky školy  ( ID datové schránky : 

tgyh2p ) 

- V případě osobní návštěvy  a vzhledem k probíhajícím událostem bude stanoven čas ve 

20minutových intervalech tak, aby byla dodržena co nejmenší koncentrace lidí u budovy MŠ. 

Prosíme o rezervaci časů na tel. čísle  733 570 702.  

 

  O přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitelka školy ve správním řízení na 

základě kritérií přijetí dítěte. Seznam přijatých dětí bude zveřejněn v pátek 21. 5. 2021 pod 

registračními čísly na webu MŠ po dobu 15dnů. Rozhodnutí o nepřijetí bude předáváno dle 

instrukcí / rozesíláno poštou  24. 5. 2021. 

 

 Další informace u ředitelky školy na tel. 733 570 702 

 

 

 

                Těšíme se na viděnou.   

                                                                                                      

                                                                                                                        Bc. Tomášková Věra 
                                                                                                                                                                                                                  ředitelka MŠ 

 


