
INFORMACE K PRŮBĚHU ZÁPISU DO MATEŘSKÝCH ŠKOL  

PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2021 

Zápis do mateřských škol v Lomnici nad Popelkou na školní rok 2021/2021 se koná v termínu 

10. 5. – 14. 5. 2021. 

  

Další informace k zápisu lze nalézt na webových stránkách mateřských škol společně 

s dokumenty ke stažení.  

V případě potřeby lze vyzvednout dokumenty v mateřských školách po předchozí telefonické 

domluvě. 

Příjem žádostí doručovaných osobním podání bude probíhat po předchozí telefonické 

domluvě v MŠ na daný termín a čas. Pro telefonickou domluvu k termínu a času osobního 

doručení využijte od 1.5. – 5. 5. v čase 10 – 14 hodin V případě, že nebude možno se dostavit 

a doručit dokumenty ve výše uvedených termínech zápisu (nařízená karanténa, izolace,..), lze 

telefonicky domluvit náhradní termín s ředitelkou mateřské školy. 

S mateřskou školou se můžete seznámit prostřednictvím www.msklubicko.cz 

  

Žádost mohou zákonní zástupci doručit: 

• Do datové schránky školy  

MŠ Klubíčko : qnhksyc 

• E-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce 

• Poštou (rozhodující je datum podání, doporučujeme zaslat doporučeně) 

• Osobním podáním ve škole (příjem žádostí doručovaných osobním podáním 

s ohledem na epidemiologická doporučení bude probíhat po předchozí telefonické 

domluvě v daném termínu a čase při dodržování aktuálních nařízení – desinfekce, 

roušky, respirátory,..) 

 

Dokumenty: 

➢ žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání  

➢ potvrzené vyjádření lékaře k očkování  (je součástí žádosti) 

➢ rodný list dítěte  - postačuje prostá kopie, (tato kopie bude součástí spisu) 

➢ v případě osobního podání občanský průkaz zákonného zástupce, v případě cizinců 

povolení k pobytu 

➢ pokud má dítě zdravotní znevýhodnění, připojit doporučení lékaře, případně 

školského zařízení, kde bylo dítě vyšetřeno 

 

Po doručení povinných dokumentů bude zákonnému zástupci doručeno přidělené 

registrační číslo, pod kterým bude evidován průběh přijímacího řízení. 

 Zveřejnění výsledku zápisu bude na webu školy a na dveřích MŠ. (jsou zveřejněna 

registrační čísla přijatých dětí). 

V případě dotazů, dalších informací kontaktujte mateřskou školu: 

tel: 481671977, mob. řed. 606 274 512 Diana Ulrichová, e-mail: msklubicko@msklubicko.cz 



 


