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Vážení rodiče, 

pokud chcete zapsat vašeho syna/dceru do Mateřské školy Třešť, věnujte zvýšenou 

pozornost následujícím řádkům. 

V souvislosti s mimořádným opatřením vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti 

s koronavirem a onemocněním COVID-19, vydalo Ministerstvo školství, mládeže a 

tělovýchovy ČR opatření k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 

2020/21. 

V souvislosti s těmito opatřeními budou zápisy probíhat bez přítomnosti dětí a 

zákonných zástupců. 

Zápis se uskuteční ve dnech od 2.5.2020 do 16.5.2020 včetně.  

Pravidla (tj. podmínky a kritéria) pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání 

v Mateřské škole Třešť jsou nastavena ve stanoveném zápise. 

 

Jak bude zápis probíhat: 

Žádost k předškolnímu vzdělávání budete podávat následujícím způsobem (viz. 

příloha č.1) : 

1) Do datové schránky školy (uživatelské jméno- ID datové schránky: g97k2qy). 

Žádost bude podepsána uznávaným elektronickým podpisem zákonného 

zástupce. 

2) E-mailem s uznávaným elektronickým podpisem na adresu: zapis@mstrest.cz 

3) Poštou na adresu: Mateřská škola Třešť, Luční 88, 589 01 Třešť. Obálku 

označíte názvem „zápis“. 

4) Osobním podáním: aby nedošlo k vyšší koncentraci osob na jednom místě, 

bude před budovou kanceláří ředitelství školy umístěn uzamčený růžový 

plastový box, do kterého Žádost s originálním podpisem zákonného zástupce 

vložíte. Do prostorů mateřské školy vstupujte vždy s rouškou. 

Všechny žádosti s povinnými přílohami podávejte v uvedeném termínu! 

Součástí Žádosti bude: 

1) Čestné prohlášení o řádném očkování dítěte (viz. příloha č.2) 

mailto:zapis@mstrest.cz


2) Kopie očkovacího průkazu dítěte – týká se dětí mladších 5 let, tzn. narozených 

od 1.9.2015 níže. 

Děti, které dosáhly do 31.8.2020 5 let, se přihlašují k povinnému předškolnímu 

vzdělávání a zbavují se tak povinnosti povinného očkování, tudíž nemusí kopii 

očkovacího průkazu dokládat! 

Originál očkovacího průkazu předloží zákonný zástupce před nástupem dítěte 

do mateřské školy. 

V současné době nenavštěvujte osobně pediatra. Pro doložení povinnosti 

řádného očkování postačí tyto dva dokumenty! 

Při posuzování Žádosti ředitelka školy porovná očkovací průkaz s očkovacím 

kalendářem, a posoudí, zda dítě je řádně očkováno všemi vakcínami, které v tomto 

věku má mít.  

 

Další součásti Žádosti o předškolní vzdělávání: 

3) Kopie rodného listu dítěte. 

4) Informovaný souhlas se zpracováním osobních údajů a oznámení o možnosti 

nahlédnout do spisu (viz. příloha č.3) 

Žádost o předškolní vzdělávání včetně příloh bude v papírové podobě 

k dispozici na poště na stolečku v hale. 

 

Po ukončení správního řízení, tzn. přijetí – nepřijetí dítěte do Mateřské školy Třešť, 

budete dopisem z mateřské školy informováni o přiděleném registračním čísle a 

dalším postupem pro zařazení Vašeho dítěte do mateřské školy. 

Oznámení rozhodnutí o přijetí a nepřijetí dítěte do mateřské školy bude vyvěšeno na 

veřejných místech (web stránky školy, budovy školy, úřední deska MÚ Třešť a OÚ 

Jezdovice, veřejná vývěska mateřské školy ve městě) do 31.5.2020 pod registračním 

číslem dítěte. 

 

Pozn.: 

- Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti nejdříve od 2 let. Děti mladší 3 let 

nemají na předškolní vzdělávání právní nárok. Mohou být přijaty v případě volné 

kapacity školy. 

- Pokud vaše dítě má zdravotní nebo jiné komplikace, uveďte prosím v Žádosti 

do kolonky „Vyjádření rodičů o zdravotním stavu dítěte“. Rovněž tam uveďte alergie 

a další údaje, které jsou pro znalost učitelek a MŠ nezbytné. Nahrazuje se tak 

Vyjádření lékaře o zdravotním stavu. Uveďte, prosím, vše důležité a 

podstatné, jedná se o zdraví vašeho syna/dcery! 

- Povinné předškolní vzdělávání je povinné pro všechny děti příslušného 

spádového obvodu, které do 31.8.2020 dosáhnou 5 let věku. Pokud zákonný 

zástupce nepřihlásí své dítě k předškolnímu vzdělávání, bude po projednání 



s orgánem sociálně-právní ochrany vyzván k přestupkovému řízení. Jestliže 

rodina změnila adresu svého pobytu, je třeba tuto změnu nahlásit včas do naší 

mateřské školy. 

Povinné předškolní vzdělávání může probíhat podle školského zákona i formou 

individuálního vzdělávání. Tuto skutečnost musí rodiče nahlásit mateřské škole 

nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku. 

 

 

 

Vážení rodiče, 

vím, že jsem vám sdělila spoustu informací. Musíme v této komplikované době 

postupovat co nejopatrněji a s ohledem na vládní nařízení. 

Potřebujete-li jakékoliv informace k doplnění zápisu, kontaktujte mne na telefonním 

čísle 567 224 305 nebo na mobilním čísle 728 198 481; nebo na emailu 

reditelka@mstrest.cz. 

 

Věřím, že společnými silami vše dobře zvládneme a koncem června se sejdeme na 

společné schůzce v naší mateřské škole. 

Těšíme se na naše nové „školáčky“ a přeji vám všem pevné zdraví! 

 

 

V Třešti dne 7.4.2020                                                           Mgr. Eva Chvátalová 

                                                                                            ředitelka mateřské školy 
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