
Mateřská škola Sázava, okres Ústí nad Orlicí 
Sázava 2, 563 01  Lanškroun 

IČO 70988714 

 

Na základě opatření Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy MSMT-15657/2020-1 k 

zápisům do MŠ pro školní rok 2020/2021v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně 

obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 stanovuji organizaci zápisů k 

předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021 takto : 

Zápis k předškolnímu vzdělávání se uskuteční v období 2. – 16. 5. 2020 bez 

přítomnosti dětí a zákonných zástupců. 

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání je možné doručit : 

1. do datové schránky školy – jequ4d6,  

2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!)                
ms@obec-sazava.cz, 

3. poštou na adresu – Mateřská škola Sázava, Sázava 2, 56301 Lanškroun 

4. osobní podání dne 13. 5. 2020 na základě předešlé telefonické domluvy – tel. 733183013 

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez 

uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného 

zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů. 

K zápisu do MŠ je třeba dodat : 

1. Řádně vyplněnou a podepsanou Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání 

2. Prostou kopii rodného listu dítěte 

3. Čestné prohlášení k očkování dítěte 

4. Prostou kopii očkovacího průkazu dítěte 

V současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře. 

Tiskopisy k vyplnění jsou ke stažení na www.mssazava.cz  / aktuality /, případně po telefonické 

domluvě 733183013 k vyzvednutí v MŠ. 

Zákonný zástupce dítěte obdrží registrační číslo dítěte, pod kterým bude dítě vedeno při přijímacím 

řízení. 

Při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání ředitelka školy bude postupovat podle 

předem stanovených kritérií – www.mssazava.cz /aktuality / 
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Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí bude oznámeno zveřejněním seznamu dětí pod přiděleným 

registračním číslem na dveřích mateřské školy a na webových stránkách mateřské školy do 30 dnů od 

zahájení přijímacího řízení. 

Kritéria přijímání dítěte k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021 naleznete na 

www.mssazava.cz /aktuality/ 

 

 

16. 4. 2020 

Mgr. Růžena Tesařová,      

                            ředitelka školy 
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