
POZOR, DŮLEŢITÉ ZMĚNY V ORGANIZACI ZÁPISU 

V SOUVISLOSTI S OPATŘENÍMI MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, 

MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY 

(dále jen „MŠMT“) 

Na základě opatření MŠMT se zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021 

bude konat bez osobní přítomnosti zákonných zástupců a jejich dětí. 

1. Zápis do obou kbelských mateřských škol nebude probíhat na jednom místě 

 Zápis nebude společně probíhat v Lidovém domě Kbely. 

 Nemusíte se však obávat, budeme postupovat zcela jednotně. 

2. Změny termínu zápisu 

 Termín zápisu je s ohledem na současnou situaci (COVID-19) výrazně 

prodlouţen. Zápis se bude konat v období od 4. do 11. května 2020. 

3. Změny v dokládané dokumentaci: 

 Zákonný zástupce ve výše uvedených termínech mateřské škole doloţí jiţ 

vyplněné tyto dokumenty(všechny tiskopisy ke staţení na našem webu – 

www.mskbely.cz v sekci „Zápis do MŠ“): 

- Ţádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (dne 6. 4. 2020 byla 

zveřejněna upravená Ţádost o přijetí (v souvislosti s prodlouţením 

termínu zápisu). Kdo Ţádost o přijetí vyplnil před tímto datem, moc 

prosíme, vyplňte ji znovu. 

- Evidenční list dítěte (MŠMT vyzývá rodiče, aby nedocházeli s dítětem 

k pediatrovi a neţádali potvrzení o očkování dítěte*). 

1. Máte evidenční list jiţ potvrzený od lékaře? 

- To je skvělá zpráva! Prosíme, přiloţte jej k odevzdávané 

dokumentaci. 

2. Nemáte evidenční list potvrzený od lékaře? 

- Evidenční list odevzdáte bez potvrzení lékaře, a k 

němu odevzdáte Čestné prohlášení o řádném 

očkování dítěte, k němuž přiložíte kopii očkovacího 

průkazu dítěte. Mateřská škola dle aktuálního 

očkovacího kalendáře provede kontrolu, zda dítě 

splňuje všechna povinná očkování. 

3. V případě, ţe dítě přihlašujete k povinnému předškolnímu 

vzdělávání (tzn., ţe dítě do 31. 8. 2020 dosáhne věku 5 či více 

let), nedokládáte Čestné prohlášení s kopií očkovacího 

průkazu). 

- Prostá kopie rodného listu dítěte 

- MŠMT ve svém opatření konstatuje, ţe stačí doloţit prostou 

kopii rodného listu dítěte. 

- Z této kopie ověříme datum narození dítěte a jméno a příjmení 

zákonného zástupce, který Ţádost o přijetí v zastoupení dítěte 
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podává. Pokud by Ţádost o přijetí nepodával (a nepodepsal) 

zákonný zástupce dítěte, je třeba doloţit plnou moc, kterou je 

daná osoba k zastupování dítěte zplnomocněna. 

* V případě, ţe dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce 

kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyţádat si od něj potvrzení, ţe je dítě proti nákaze 

imunní nebo se nemůţe očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. 

Školská poradenská zařízení v současné době zajišťují nejnutnější sluţby. Pokud dítě bylo jiţ 

vyšetřeno ve školském poradenském zařízení, zákonný zástupce přikládá kopii doporučení.  

 

4. Moţnosti podání Ţádosti o přijetí (a dalších souvisejících dokumentů): 

 vhozením obálky s dokumenty do poštovní schránky 

- schránka je umístěna na budově mateřské školy 

 do datové schránky školy (e62k48a) 

 e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (prostý e-mail nelze 

akceptovat), 

 poštou na adresu školy (Mateřská škola Letců, příspěvková organizace 

Letců 731/6, Praha 19, 197 00), 

- prosíme, pokud vyuţijete moţnost zaslání Ţádosti o přijetí a dalších 

dokumentů poštou (stačí obyčejně, neposílejte doporučeně), informujte 

nás o jejich odeslání prostřednictvím e-mailu (zapis@msletcu.cz) nebo 

na telefonu: +420 734 570 310. DĚKUJEME. 

 osobní podání 

- bude umoţněno ve vestibulu školy (zavoníte na zvonek školy a ředitel, 

zástupkyně ředitele či ekonomka školy od Vás příslušné materiály 

převezmou), 

- této moţnosti vyuţívejte jen v nezbytných případech, 

- předem nás, prosíme, o Vaší návštěvě informujte (e-mailem, 

telefonicky). 

Všechny dokumenty podepište (vlastnoručně či elektronicky) a odešlete (popř. předejte) 

mateřské škole výše uvedenými postupy. 

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez 

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

zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů. 

5. Komunikace v rámci zápisu: 

 Kontaktní údaje na Vás (vyplňují se v Ţádosti o přijetí) vyplňujte, prosíme, 

čitelně (jedná se o e-mail a telefonní číslo), abychom Vás v případě potřeby (tj. 

chybějící či neúplné dokumenty, či jiné záleţitosti) mohli úspěšně kontaktovat. 

 Běţná komunikace mezi zákonnými zástupci a školou bude probíhat zejména 

prostřednictvím: 
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- telefonu: + 420 734 570 310 

- e-mailu:zapis@msletcu.cz 

 

6. Jak Vám mateřská škola předá informace? 

 Jakmile od Vás obdrţíme Ţádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání a 

další potřebné dokumenty, zašleme na Vámi (v Ţádosti) uvedený e-mail ** 

dokument, kde budou uvedeny a shrnuty nejdůleţitější informace a 

hlavně uvedeno registrační číslo dítěte (to budete potřebovat pro zjištění, zda 

Vaše dítě bylo či nebylo přijato k předškolnímu vzdělávání). 

- ** Pokud by někdo e-mailovou adresu neměl zřízenou, nic se neděje, 

zavoláme Vám na (v Ţádosti) uvedené telefonní číslo a všechny 

informace Vám sdělíme. 

 

7. Zveřejnění výsledků zápisu 

 Na webových stránkách mateřské školybude dne 14. 5. 2020 od 12.00 hod. 

zveřejněn seznam přijatých a nepřijatých dětí k předškolnímu vzdělávání. 

 Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do MŠ obdrţí zákonní 

zástupci nejpozději do 30 dnů od data podání ţádostí (zahájení správního 

řízení) i písemně. 

 Rodičům přijatých dětí se rozhodnutí o přijetí nezasílá, pouze se zveřejňuje 

vyvěšením výsledků zápisu. Pokud však o jeho vydání poţádáte, bude Vám 

vyhověno. 

 

8. Přihlášení dítěte do obou kbelských mateřských škol (Letců i Albrechtická) 

Týká se pouze rodičů, které děti přihlásí do obou mateřských škol v MČ Praha 19. 

 

Pokud se zákonný zástupce rozhodne podat přihlášku souběţně i do druhé MŠ na území MČ 

Praha 19 (Mateřská škola Albrechtická, příspěvková organizace) budou mu navíc zaslány: 

1. Zápisový lístek 

2. Ţádost o zpětvzetí ţádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 

 Oba tyto dokumenty (na jednom archu formátu A4) po vyhlášení 

výsledků zápisu zákonný zástupce zašle (popř. odevzdá) do té mateřské 

školy, kam se rozhodne, ţe bude jeho dítě docházet. Tato mateřská škola 

si ponechá „Zápisový lístek“ a obratem kontaktuje druhou mateřskou 

školu, které také předá„Ţádost o zpětvzetí ţádosti…“. 

o Odevzdáním dvou výše uvedených dokumentů: 

a. potvrdíte zájem o místo v jedné mateřské škole, 

b. uvolníte místo dalšímu nepřijatému uchazeči v druhé mateřské 

škole. 

 Termín pro odevzdání Zápisového lístku a Ţádosti o zpětvzetí ţádosti je 

stanoven na 15. 5. 2020 do 17. 00 hod. 
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 Tyto dokumenty (na jednom archu formátu A4) můţete odevzdat: 

o ideálně prostřednictvím e-mailu (stačí naskenovat či vyfotografovat a 

zaslat na e-mail zapis@msletcu.cz), 

o popř. datovou schránkou(e62k48a), 

o popř. vhozením do poštovní schránky školy. 

 

9. Zrušení dne otevřených dveří 

 Z důvodu nastalé situace musel být den otevřených dveří, který se měl konat 

20. 4. 2020, zrušen. 

 Případným zájemcům umoţníme prohlídku prostor naší mateřské školy (co 

nejdříve to bude moţné). 

 Můţete shlédnout „PROMO-VIDEO“, které Vám alespoň přiblíţí, jak 

prostory naší mateřské školy vypadají. Toto video naleznete na našich 

webových stránkách: www.mskbely.cz (v horní části úvodní strany) 

 

NEMUSÍTE SE NIČEHO OBÁVAT, POKUD SI NEBUDETE 

ČÍMKOLIV JISTÍ, KONTAKTUJTE NÁS PROSTŘEDNICTVÍM         

E-MAILU (zápis@msletcu.cz) NEBO TELEFONICKY (+ 420 734 570 

310) 

 

Pokud nebudou Vámi zaslané dokumenty v souladu s platnou legislativou 

a opatřením MŠMT, i tak se nic neděje. My Vás budeme obratem 

kontaktovat a domluvíme se, jak vše uvést do pořádku. 

 

Jsme tu pro Vás.  
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