
Základní škola a mateřská škola Lipník nad Bečvou, ulice Hranická 511, příspěvková organizace 

Zápis do MŠ – informace pro zákonné zástupce 

Vážení rodiče, 

vzhledem k situaci s problematikou výskytu koronaviru je naše škola nucena přistoupit k zápisu do 

mateřské školy pro školní rok 2021/2022 následujícím způsobem: 

Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude škola přijímat v termínu od 3. 5. – 13. 5. 2021. 

Tiskopis naleznete na webových stránkách školy. 

Žádosti se přijímají jedním z následujících způsobů: 

1. vhozením žádosti do schránky umístěné u hlavního vchodu do budovy školy /z ulice Hranická/ 

2. prostřednictvím české pošty  

3. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem,   

 e-mail školy: sarka.molatova@skolahranicka.cz  

4. datovou schránkou. Adresa datové schránky školy: nysme2n  

Žádost musí být opatřena digitálním podpisem.  

 

Zápis do mateřské školy pro školní rok 2021/2022 se tedy na doporučení ministerstva školství bude 

konat bez přítomnosti dětí a jejich zákonných zástupců ve škole.  

Součástí žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání je kopie rodného listu dítěte, potvrzení 

praktického dětského lékaře o očkování nebo doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže 

očkování podrobit pro kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dětí, které budou ve školním roce 

2021/2022 plnit povinné předškolní vzdělávání. 

Škola bude informovat zákonného zástupce dítěte o přidělení registračního čísla prostřednictvím         

e-mailu nebo telefonicky.  

Informace o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude zveřejněna na webových stránkách školy 

a na vstupních dveřích do hlavní budovy školy  / z ulice Hranická/ od pátku 21. 5. 2021. V seznamu 

přijatých dětí nemohou být uvedena jména, děti zde budou uvedeny pod registračními čísly. Písemné 

oznámení o přijetí dítěte nebude zákonným zástupcům zasíláno. V případě nepřijetí dítěte k 

předškolnímu vzdělávání budou zákonní zástupci vyrozuměni písemně. 

Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti od 2 do zpravidla 6 let.  Děti, které dosáhnou k 31. 8. 2021 

pěti let mají povinnost plnit předškolní vzdělávání. 

 

Po ukončení mimořádných opatření bude škola organizovat (předpoklad ke konci měsíce června 2021) 

společné setkání se zákonnými zástupci přijatých dětí.  

 

V případě dotazů volejte: 581250833 nebo pište na e-mail: sarka.molatova@skolahranicka.cz 


