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Vážení rodiče, 

 

zápis k docházce do MŠ pro školní rok 2020/20201 proběhne vzhledem k 

mimořádným opatřením vlády bez osobní přítomnosti dítěte distatnčním 

způsobem. 

 

Upřednostňujeme, pokud je to možné doručení žádosti bez osobní přítomnosti 

zákonného zástupce a dítěte ve škole těmito způsoby: 

• do datové schránky školy (ID sk7mgqh) 

• emailem s uznávaným elektronickým podpisem na email: 

lbohuslavova@msslivenec.cz 

• poštou 

• osobním podáním (pouze v nezbytně nutném případě) 

 

Pokud by podání žádosti bylo učiněno např. emailem bez uznávaného 

elektronického podpisu, telefaxem apod., je nutné jej do 5 dnů ze strany 

zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů. 

 

K žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání je třeba doložit: 

• rodný list (odeslání prosté kopie na email lbohuslavova@msslivenec.cz je 

dostačující) 

V současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře. Pro doložení této 

povinnosti zákonný zástupce doloží: 

• kopii očkovacího průkazu 

• prohlášení, že je dítě řádně očkované (ke stažení na webových stránkách školy) 

 

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

 

Výzva k vyjádření k podkladům správního řízení: 

V souladu s § 36 odst. 3 správního řádu je zákonným zástupcům dítěte dána 

možnost vyjádřit se k podkladům správního řízení ve dnech: 

5. 5. 2020 16:00 – 17:00 v MŠ Ke Smíchovu 

13. 5. 202 16:00 – 17:00 v MŠ Ke Smíchovu 

 

Výzva k nahlédnutí do podkladů správního řízení: 

V souladu s § 38 odst. 1 správního řádu je zákonným zástupcům dítěte dána 

možnost nahlédnout do podkladů správního řízení ve dnech: 

19. 5. 2020 16:00 – 17:00 v MŠ Ke Smíchovu 



Informace o přijetí/nepřijetí dítěte k povinné předškolní docházce budou 

vyvěšeny na webových stránkách školy a ve vchodu do budovy mateřské školy 

Ke Smíchovu a Frančíkova. 

Z důvodu ochrany osobních údajů zde budou uveřejněna registrační čísla.  

K vyzvednutí Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte budete informování emailem. 

 

 

Mgr. Petra Chlumská 
 


