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Informace k zápisu do Mateřské školy Dolany a Mateřské školy Dolany – 

Véska  
 

Vážení rodiče, 

dovolte, abych Vás informoval o organizaci zápisu do MŠ Dolany a MŠ Dolany – Véska pro 

školní rok 2021/2022. 

V důsledku opatření, které byly přijaty a doporučení MŠMT (viz. dokument níže), proběhne 

v tomto školním roce zápis do mateřské školy dálkově bez osobní přítomnosti dětí a zákonných 

zástupců a to v termínu od 3. 5. 2021 do 14. 5. 2021.  

Pro děti, které do 31. srpna 2021 dosáhnou věku pěti let, je od 1. září 2021 předškolní 

vzdělávání povinné. Pokud ještě dítě do mateřské školy nedochází, musí ho zákonný zástupce 

do mateřské školy zapsat v termínu zápisu. 

Předpokládaný počet dětí, které budou přijaty do MŠ Dolany a MŠ Véska je celkem 28, z toho 

v MŠ Dolany je volných 15 míst, v MŠ Véska je volných 13 míst.   

Vzhledem k nízkému počtu volných míst doporučujeme rodičům (zejména tří letých dětí), aby 

si zvolili na přihlášce možnost přijetí do obou mateřských škol.  

Zápis proběhne tak, že rodiče odevzdají ve výše uvedeném termínu požadované formuláře:  

 žádost o přijetí do MŠ  

 doložit potvrzení od praktického lékaře o řádném očkování (netýká se dětí, kteří plní 

povinnou předškolní docházku)  

 kopii rodného listu   

Všechny tyto vyplněné dokumenty předejte jedním z následujících postupů:  

 přímo v budově Základní školy – u vnitřních vchodových dveří (dřevěná schránka) 

 e-mailem na: skola@zsdolany.cz – žádost však musí být podepsána elektronickým 

podpisem  

 datovou schránkou - ID školní datové schránky je cxkmbau 

 
Formuláře si můžete vyzvednout v hlavní budově ZŠ nebo si je stáhnete z webových stránek 

školy.  

O přijetí uchazeče k předškolnímu vzdělávání rozhodne ředitel školy ve správním řízení a to na 

základě kritérií pro přijetí do mateřské školy (dokument je zveřejněn na webových stránkách 

školy). 
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Rozhodnutí o přijetí uchazeče bude oznámeno zveřejněním seznamu uchazečů pod 

přiděleným registračním číslem na přístupném místě ve škole, a to na dveřích hlavní budovy 

školy, vchodech do MŠ a současně na webových stránkách školy.  

 

Před vydáním rozhodnutí je dána možnost zákonnému zástupci uchazeče (dítěte) vyjádřit se 

k podkladům rozhodnutí, a to nejpozději do 23. 5. 2021 do 13. 00 hod. Nevyužitím této 

možnosti se vzdáváte práva k nahlédnutí do spisu. Výzvu k nahlédnutí do spisu obdržíte e-

mailem po odevzdání žádosti o přijetí a bude Vám rovněž touto cestou doručeno registrační 

číslo. Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem bude zveřejněn alespoň 

na dobu 15 dnů. Předpokládaný den zveřejnění přijatých uchazečů pod přiděleným 

registračním číslem je 28. 5. 2021. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí o přijetí za 

oznámená. Rozhodnutí o nepřijetí uchazeče bude doručeno zákonnému zástupci poštovní 

zásilkou do vlastních rukou nebo si jej bude moci vyzvednout u ředitele školy a to nejpozději 

do 4. 6. 2021.  

Dle aktuální situace pak proběhne společná schůzka rodičů (červen nebo srpen) všech 

přijatých dětí do MŠ Dolany a MŠ Dolany – Véska. Termín bude upřesněn a zveřejněn spolu se 

seznamem přijatých uchazečů a zaslán na Vaše e-maily.   

 

 

 

V Dolanech 19. dubna 2021     Mgr. P. Pirliomov(ředitel školy) 


