
Mateřská škola POHÁDKA, Zábřeh, Československé armády 650/13 

Československé armády 650/13, 789 01 Zábřeh, IČ: 60045051 

ID datové schránky: y99r5wk, tel. 583 416 882, email: mspohadka.zabreh@seznam.cz 
 

Informace k zápisu do mateřské školy POHÁDKA,  

Zábřeh, Československé armády 650/13 
 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády, opatření k organizaci zápisů 

k předškolnímu vzdělávání  - zápisy budou probíhat bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců. 
 

 

3. 5. – 14. 5. 2021 
1. Žádost vyplňte elektronicky v elektronickém předzápise a odešlete. Dokumenty si vytiskněte                  

(kdo nemá možnost tisku, vyzvedne si dokumenty a vyplněnou žádost, kterou v předzápise odeslal, 

v mateřské škole). 
2. Žádost je nutné potvrdit u dětského lékaře. 
3. Potvrzenou žádost a ostatní dokumenty odevzdáte v mateřské škole (3. 5.  – 14. 5. 2021) 
 

Žádost o přijetí musí obsahovat: 

 Žádost o přijetí – prosíme o vyplnění všech údajů, v současné době je pro nás důležitá  

e-mailová adresa, telefon – pro komunikaci ohledně přijetí dítěte.  

 Souhlas se zpracováním osobních údajů – důležité je především udání pojišťovny dítěte 

 Prostá kopie rodného listu dítěte – vychází ze Školského zákona 561/2004 sb. §28 odst. 2, 

bude součástí spisu dítěte 
 

Podaná žádost musí obsahovat všechny požadované dokumenty! 
 

Podání žádosti: 

1. Do datové schránky školy – zasláním vyplněných formulářů a kopie rodného listu dítěte 

2. E-mailem - příslušné formuláře vyplněné a elektronicky podepsané – s uznávaným elektronickým 

podpisem (nelze poslat obyčejný e-mail) na e-mailovou adresu školy: 

mspohadka.zabreh@seznam.cz  

3. Poštou – vyplněné, podepsané formuláře a požadované kopie, zašlete klasicky poštou 

4. Osobní podání – vyplněné, podepsané formuláře a požadované kopie, vhodíte do připravené schránky 

(označené ZÁPIS) u vchodu do mateřské školy  
 

5. Pokud by bylo podání e-mailem bez platného elektronického podpisu, je nutné, aby je zákonný 

zástupce do 5 ti dnů potvrdil jedním z výše uvedených způsobů 
 

Tiskopisy potřebné k zápisu dítěte 

 Tiskopisy k zápisu najdete v Elektronickém předzápisu  

 Pokud si nemůžete formuláře vytisknout, budou k dispozici v mateřské škole (u vchodu do mateřské 

školy).  

 Vyplněné, podepsané a od lékaře potvrzené tiskopisy odevzdejte (3. 5.  – 14. 5. 2021) do připravené 

schránky u vchodu do budovy mateřské školy 
 

Důležité: 

Prosím, udávejte:  

 e-mailovou adresu, na kterou vám bude zasláno registrační číslo dítěte, pod kterým bude žádost o 

přijetí vyřízena 

 telefonní číslo zákonného zástupce dítěte 

 Pokud nemáte e-mailovou adresu, zašleme vám registrační číslo prostřednictvím SMS. Vaší povinností 

bude zpětně přijetí registračního čísla potvrdit (e-mail, SMS) 

 Po zpracování žádostí bude vydán seznam přijatých a nepřijatých dětí (pouze jejich registračních čísel), 

který bude zveřejněn na vývěsce školy a webových stránkách od 20. 5. 2021 
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