
PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022 

 

Zápis proběhne dne 13.5 od 15:00 v budově MŠ 

 

• Předpokládaná kapacita dětí - pro doplnění mladší třídy (Toddler) je kapacita 6 dětí 

ve věku 2,5 – 4 let, pro doplnění starší třídy (Primary) je kapacita 2 děti ve věku 4-6 

let ve dnech. 

 

• Pro účast při zápisu je nezbytné donést doklad o negativním výsledku testu COVID 19 

( antigenní test nebo neinvazivní PCR test).  

 

• Kritéria přijetí (dítě má v MŠ):  

1. Sourozence (1bod) 

2. Proběhlo setkání mezi dítětem a školou, rozhovor a společné povídání s 

rodinou a dítětem. Setkání je důležité pro vzájemné poznání a vyjasnění 

vzájemných očekávání nejen dítěte, ale i rodiny vs. soulad s nastavením 

Montessori vzdělávání v MŠ. (1bod) 

 

• Jak budeme naplňovat kapacitu tříd: 

V případě většího počtu zájemců, budeme kapacitu třídy naplňovat dle počtu bodů. V 

případě, že by bylo třeba vybírat z dětí se stejným počtem bodů, budeme losovat. V 

případě uvolnění kapacity do 31. 8. 2021 budeme postupovat stejně. Výsledky zápisu 

budou známé do 30. května 2021. Zákonný zástupce obdrží dokument o přijetí či 

nepřijetí dítěte. V případě přijetí obdrží smlouvu k podpisu.  

 

• Povinné dokumenty – vyplněná přihláška dítěte k zápisu do MŠ 

 

• Zápis lze absolvovat také distanční formou. Je zapotřebí zaslat vyplněnou přihlášku 

k zápisu prostřednictvím školního mailu zvonecekmontessori@gmail.com nebo 

datovou schránkou sabqhj4 nebo přímo doručením na adresu: MŠ Zvoneček, 

K Třešňovce 64, Karlík 25229 nejpozději do 10.5.2021 a dále se s Vámi domluvíme na 

online setkání dne 13.5 od 8:00 do 14:00. Časová kapacita konzultace je 30 minut.  

 

• Přihlášku k zápisu naleznete níže. 

 

 

 



PŘIHLÁŠKA DÍTĚTE  

K zápisu do MŠ 

 

Jméno a příjmení dítěte: 

Adresa: 

Místo narození: 

Datum narození: Rodné číslo: Státní občanství: 

Kód zdravotní pojišťovny dítěte: Mateřský jazyk: 

 

 K zápisu od (den, měsíc, rok):              

Na:   Dopolední docházku Odpolední docházku 

 2 denní docházku v týdnu (čt/pá) Od: 8:00 do 13:00  Do: 8:00 do 16:00  

 3 denní docházku v týdnu (po/út/st) Od: 8:00 do 13:00  Do: 8:00 do 16:00  

 4 dny a více v týdnu Od: 8:00 do 13:00  Do: 8:00 do 16:00  

 

Údaje o rodině dítěte: 

Jméno a příjmení otce: 

Zaměstnání (adresa, telefon): 

 

Jméno a příjmení matky: 

Zaměstnání (adresa, telefon): 

 

Nepracuje -    ANO    NE Je na MD –  ANO     NE 

Sourozenci (jméno a datum narození): 

 

 

Prohlášení rodičů: 

Zavazujeme se, že neprodleně oznámíme učitelce mateřské školy výskyt přenosné choroby 

v rodině nebo nejbližším okolí dítěte, onemocnění dítěte přenosnou chorobu nebo onemocnění 

osoby, s níž dítě přišlo do styku. 

 

Bereme na vědomí, že v případě nepravdivých údajů, lze kdykoliv zrušit rozhodnutí o přijetí 

dítěte. 

 

 

V:  

 

 

Dne: 

 

 

Podpisy matky, otce 

 

VYPLŇTE HŮLKOVÝM PÍSMEM NEBO NA PSACÍM STROJI ČI NA PC 

 

Uvedené údaje podléhají ochraně zejména podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů zákona č. 

106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné zprávy a o změně některých dalších 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

Razítko mateřské školy: 

 

 

 


