
 Vážení rodiče,  
 
s ohledem na mimořádná opatření jsme nuceni zápis do MŠ školního roku 2020/2021 řešit 
jinými formami, které umožní omezit fyzický kontakt na nejkratší možnou dobu. Zápis 
proběhne ve dvou fázích, od 4. – 7. 5. 2020 bude probíhat sběr podkladů pro zápis, vlastní 
zápis bude probíhat ve dnech od 11. do 13. 5. 2020.  
 
Pro přijetí dítěte do MŠ je nutné podat žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání. Každé 
žádosti o přijetí bude školou přiděleno registrační číslo, které slouží pro správní řízení. 
Správní řízení bude zahájeno nejdříve prvním dnem stanoveným pro zápis do MŠ, tj. 11. 5. 
2020.   
 
I. Postup - pokud máte přístup na internet: 
 

1) K získání registračního čísla vyplníte od 4. – 7. 5. 2020 přihlášku k předškolnímu 
vzdělávání, kterou si stáhnete z webu školy, nebudete ji podepisovat, přiložíte 
prostou kopii rodného listu a zašlete na kontaktní e-mail školy zslacnov@svitavy.cz 

  
2) Škola Vám žádost zkontroluje, přiřadí registrační číslo a odešle zpětnou vazbu na Váš 

e-mail i s přiděleným registračním číslem. 
 

3) Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví 
povinností doložit řádné očkování dítěte, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze 
imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Pro doložení této 
povinnosti si zákonný zástupce vybere jednu možnost: 

 přiloží originál potvrzení od praktického lékaře  

 přiloží originál čestného prohlášení, že je dítě řádně očkované + kopii 
očkovacího průkazu. 

 
Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání. 

 
Nejpozději první den nástupu do MŠ je povinností zákonného zástupce doložit 

originál potvrzení o řádném očkování dítěte od praktického lékaře. 
 

 

4) Pro podání žádosti o přijetí pro vlastní správní řízení zápisu k předškolnímu 
vzdělávání Vašeho dítě si vyberete jeden způsob, jak žádost podáte, viz níže.  

 

5) Před vydáním rozhodnutí je dána možnost zákonnému zástupci dítěte vyjádřit se k 
podkladům rozhodnutí, a to dne 14. 5. 2020 od 9.00 – 10.00 hodin v ředitelně školy. 
 

6) Na webových stránkách školy bude zveřejněn seznam přijatých uchazečů pod 
přidělenými registračními čísly, nepřijatým uchazečům bude zasláno rozhodnutí 
poštou. Předpokládané datum zveřejnění seznamu přijatých uchazečů je 15. 5. 2020. 
 

7) Přijatí uchazeči musí nejpozději prvním dnem nástupu do MŠ dodat originál potvrzení 
od praktického lékaře, že je dítě řádně očkované. 
 

 

8) Po ukončení mimořádných opatření bude zorganizováno společné setkání 
zákonných zástupců přijatých dětí do MŠ (pokud to situace umožní). Zákonní 
zástupci budou o termínu informováni prostřednictvím e-mailu uvedeném v žádosti.  
 
 
 

 



 Vyberte si způsob, jak žádost podat, z následujících možností:  
   

1. MÁTE INTERNET A DATOVOU SCHRÁNKU? – zaslání datovou schránkou 

Od 11. do 13. 5. 2020 do 16.00 hodin zašlete vyplněnou přihlášku s přiděleným 
registračním číslem a potvrzením o řádném očkování do datové schránky školy rbqvn5z. 

  
2. MÁTE INTERNET A ELEKTRONICKÝ PODPIS? – zaslání e-mailem s elektronickým podpisem 

Od 11. do 13. 5. 2020 do 16.00 hodin zašlete vyplněnou přihlášku s přiděleným 
registračním číslem a elektronickým podpisem včetně potvrzení o řádném očkování na 
e-mail zslacnov@svitavy.cz   . Nelze jen poslat prostý email bez elektronického podpisu!   
 

3. MÁTE INTERNET A TISKÁRNU? – zaslání poštou nebo vhození do urny před budovou školy 

Od 11. do 13. 5. 2020 vytisknete vyplněnou přihlášku s přiděleným registračním číslem 
včetně potvrzení o řádném očkování, vlastnoručně je podepíšete a poštou zašlete na 
adresu školy: Základní škola a mateřská škola Svitavy-Lačnov, Zadní 125/50, 568 02 Svitavy 
tak, aby nejpozději 13. 5. 2020 byla škole doručena. Obálku označíte slovem ZÁPIS MŠ.   
 
Pokud místo poštovních služeb zvolíte osobní doručení do školy, vhoďte dopis do schránky 
ZŠ. 
 

4. MÁTE INTERNET, ALE NEMÁTE TISKÁRNU? – osobní podání žádosti zákonným zástupcem 

se zaslaným registračním číslem  

Od 11. do 13. 5. 2020 od 13 do 16 hodin se dostavíte k osobnímu podpisu a ověření údajů 
ve škole na přihlášce, kterou škola vytiskne, přinesete s sebou potvrzení o řádném 
očkování, rodný list dítěte a Váš občanský průkaz. Správní řízení bude zahájeno datem 
podpisu na přihlášce. Při zaslání přihlášky k získání registračního čísla prosím uveďte 
v emailu, že se osobně dostavíte k podpisu přihlášky do školy – uveďte datum.(Děkujeme) 
 
II. Postup - pokud nemáte přístup na internet: – osobní podání zákonným zástupcem bez zaslaného 

registračního čísla  

1) Přijdete do školy osobně, kde žádost o přijetí vyplníte a podepíšete na místě společně 
se zaměstnanci školy, a to v termínu od 11. do 13. 5. 2020 od 13 do 16 hodin. 
Přinesete s sebou potvrzení o řádném očkování, rodný list dítěte a Váš občanský 
průkaz. Správní řízení bude zahájeno dnem podání žádosti o přijetí ve škole.   

2) Před vydáním rozhodnutí je dána možnost zákonnému zástupci dítěte vyjádřit se k 
podkladům rozhodnutí, a to dne 14. 5. 2020 od 9.00 – 10.00 hodin v ředitelně školy. 

3) Na budově školy (úřední deska) bude zveřejněn seznam přijatých uchazečů pod 
přidělenými registračními čísly, nepřijatým uchazečům bude zasláno rozhodnutí 
poštou. Předpokládané datum zveřejnění přijatých uchazečů je 15. 5. 2020. 

4) Přijatí uchazeči musí nejpozději prvním dnem nástupu do MŠ dodat originál potvrzení 
od praktického lékaře, že je dítě řádně očkované. 

5) Po ukončení mimořádných opatření bude zorganizováno společné setkání 
zákonných zástupců přijatých dětí do MŠ (pokud to situace umožní). Zákonní 
zástupci budou o termínu informováni prostřednictvím telefonického kontaktu 
uvedeného v žádosti.  

  
 

III. Doplňující informace o organizaci zápisu pro osobní podání ve škole: – DŮLEŽITÉ!!!  

1) Z důvodu mimořádného opatření Vás žádáme o dodržování bezpečnostních odstupů 
při čekání na vlastní zápis v budově školky a použití ochranné roušky. 

mailto:zslacnov@svitavy.cz


2) Osobní podání žádosti o přijetí s přiděleným registračním číslem minimalizuje riziko 
zvýšené koncentrace osob v době mimořádného opatření. Z důvodu již připravených a 
zkontrolovaných žádostí o přijetí bude vlastní podání žádosti výrazně urychleno a 
přednostně řešeno.  

3) Při osobním podání žádosti o přijetí bez přiděleného registračního čísla budou 
žádosti zapisovány podle pořadí příchodů zákonných zástupců, je třeba počítat 
s možností čekání.  

 
 
V případě nejasností můžete každý pracovní den od 29. 4. 2020 v době od 10:00 do 15.30 
hodin kontaktovat tel. 607 677 633, kde Vám rádi poradíme . 
 

Nestandardní situace, která aktuálně nastala, si vyžádala nestandardní řešení 
vlastní organizace zápisu do MŠ. Věříme, že společnou součinností a vzájemným 
respektem všechno zvládneme i v době mimořádných opatření. Také pro nás je 

tato situace zcela nová. Těmito opatřeními jsme se Vám snažili maximálně otevřít 
možnosti zapsání Vašich dětí do naší školy.  

   
 
 
 
 
 
Mgr. Zdeněk Petržela 
         ředitel školy 
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