
PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO MŠ LYSOVICE
 pro školní rok 2021/2022

Přijímací řízení do MŠ LYSOVICE (dále jen ZÁPIS)
se v souladu s § 34 školského zákona uskuteční ve dnech 3. - 5. května 2021 

BEZKONTAKTNÍM způsobem.
Zájemci o zápis dítěte, které do 1. 9. 2021 dosáhne věku tří let si žádost o přijetí 
stáhnou z webových stránek školy – www.mslysovice.cz (Dokumenty), nebo si ji 
mohou vzít ze schránky vedle dveří přímo na budově školy. Tiskopisy budou ve 
schránce k dispozici od 12. 4. 2021. 
Vyplněnou žádost o přijetí doručíte: osobně, klasickou poštou do MŠ do stanoveného 
termínu (na pozdější doručení nebude brán zřetel, rozhodující je datum podání na 
poštu), nebo v elektronické podobě naskenovanou jako přílohu k emailu. Prosím 
neposílejte ofocené kopie, nebudou uznány. 

Oproti minulým zápisům je letos významná změna. 

POKUD DOSTANETE INFORMACI, ŽE VAŠE DÍTĚ BUDE DO MŠ PŘIJATO, JE
NUTNO DOLOŽIT POTVRZENÍ O POVINNÉM OČKOVÁNÍ DÍTĚTE podle § 50 
o ochraně veřejného zdraví, které se dříve předkládalo až při nástupu dítěte do MŠ, 
nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit 
pro kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které nastoupí k povinnému 
předškolnímu vzdělávání – tzn „předškoláka“. Pokud toto potvrzení nebude doručeno
do dohodnutého termínu, nebude školou vydáno rozhodnutí o přijetí a žádost o přijetí
bude vyřazena. 
Potvrzení vydá pediatr u kterého je dítě registrováno. 
Pro doložení rodného listu platí, že stačí odeslat jeho prostou kopii. Tato kopie pak 
musí být součástí spisu. 

Při doručení žádosti o přijetí do MŠ vám bude přiděleno   identifikační číslo, které 
vám ředitelka MŠ telefonicky nebo e-mailem sdělí (nemá vliv na pořadí). Pod tímto 
číslem budou  po uplynutí zákonné lhůty 30 dní zveřejněny přijaté děti, proto si číslo 
zaznam  enejte. 

Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhnou do 31. 8. 2021 
pěti let.

Na žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání nezapomeňte uvést 
kontaktní telefon a e-mail zákonného zástupce dítěte. 


