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ZÁPIS  
 do Mateřské školy Velké Přítočno, okres Kladno  

na školní rok 2021 – 2022 
bude probíhat od 3. 5. – 13. 5. 2021 

a to bez přítomnosti dětí i zákonných zástupců 
 

Poradíme vám jak na to, abyste to zvládli v klidu a v pohodě. 

✓ Stáhněte si  ,,Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání“  na webových 
stránkách školy  https://msvelkepritocno.cz/ 

 

• vyplňte žádost  

• potvrzení o očkování nechte potvrdit u pediatra – netýká se dětí, které budou plnit 
povinné předškolní vzdělávání 
 

✓ Přiložte tyto přílohy k žádosti: 

• kopii rodného listu dítěte 

• kopii občanského průkazu zákonného zástupce, v případě cizinců kopii cestovního 
pasu a kopii povolení k pobytu 

• kopii o doporučení o odkladu školní docházky, v případě, že dítě bude mít odklad školní 
docházky 
 

✓ Doručení žádosti do školy  
DŮLEŽITÉ: Žádost musí být doručena do MŠ v termínu od 3. 5. – 13. 5. 2021 
 

✓ Možnosti doručení žádosti: 

• do datové schránky (ID datové schránky: xhpvsr5) 

• e-mailem, na ms.velkepritocno@seznam.cz, s uznávaným elektronickým podpisem 
(nelze poslat jen prostý e-mail) 

• poštou na adresu: Mateřská škola Velké Přítočno, okres Kladno, Nová 225, 273 51 
Unhošť 

• osobní podání do schránky u vchodu na zahradu školy 

• v případě, kdy je rodina v karanténě nebo v izolaci, budeme řešit žádosti 
individuálně – po telefonické dohodě na tel.č. 312 666 307 
 

✓ Potvrzení přijetí žádosti a přidělení registračního čísla dítěte 

• Informace o přijetí žádosti a o registračním čísle obdržíte e-mailem – nezapomeňte 

uvést svůj e-mail v Žádosti o přijetí 
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✓ Rozhodnutí o přijetí dítěte 

• seznam přijatých dětí (podle registračních čísel), bude zveřejněn na webu MŠ, 

nástěnce v MŠ  a na úřední desce Obecního úřadu Velkého Přítočna 

✓ Rozhodnutí o nepřijetí dítěte 

• rozhodnutí o nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání obdržíte písemně poštou 

nebo datovou schránkou (jen v případě, že pošlete žádost přes datovou schránku) 
 

 
 
 
 
 
Ve Velkém Přítočně 30.3.2021                                                                  ředitelka školy 
                                           Kateřina Krejčí 
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