
Vážení rodiče. 

Zápis do MŠ se bude tentokrát konat také netradičně: 

1) Zápis do MŠ (na dálku) – vhozením požadovaných materiálů do poštovní schránky na budově 

MŠ či zaslání těchto materiálů poštou od 2. do 16. 5. 2021. 

Co je potřeba do obálky vložit než ji vhodíte do schránky na budově MŠ či pošlete poštou: 

a) Vyplněnou žádost o přijetí dítěte 

b) Kopii rodného listu dítěte, kde je čitelně uvedeno rodné číslo dítěte a datum narození 

c) Kopii občanského průkazu dítěte alespoň jednoho z rodičů, který má trvalé bydliště 

v Otnicích 

d) Evidenční list dítěte 

e) Vyjádření lékaře a zákonných zástupců (zda se dítě podrobilo stanoveným očkováním) 

f) Souhlas rodičů se školním vzdělávacím programem a školním řádem 

g) Vyplněnou přihlášku ke stravování v MŠ 

 

2) Zápis do MŠ (osobně si materiály vyzvednout před budovou MŠ) 

Pokud nemáte možnost si jednotlivé dokumenty vytisknout, budou od 3. 5. do 7. 5. 2021 v době od 7. 

do 16. h. k vyzvednutí před vstupem do budovy MŠ (u vstupních dveří – oddělení Broučci, od hlavní 

branky směřujte rovně, kde si jednotlivé dokumenty můžete vyzvednout), doma je v klidu vyplnit a 

následně do 16. 5. 2021 vhodit do poštovní schránky na MŠ Otnice, případně poslat poštou na 

adresu: Mateřská škola Otnice, Školní 480, 683 54 Otnice. Kopii rodného listu, občanský průkaz 

s uvedeným jménem a  trvalým bydlištěm budete muset okopírovat a také vložit do obálky. 

Co je třeba vyplnit či nachystat: 

a) Vyplněnou žádost o přijetí dítěte 

b) Kopii rodného listu dítěte, kde je čitelně uvedeno rodné číslo dítěte a datum narození 

c) Kopii občanského průkazu dítěte alespoň jednoho z rodičů, který má trvalé bydliště 

v Otnicích 

d) Evidenční list dítěte 

e) Vyjádření lékaře a zákonných zástupců (zda se dítě podrobilo stanoveným očkováním) 

f) Souhlas rodičů se školním vzdělávacím programem a školním řádem 

g) Vyplněnou přihlášku ke stravování v MŠ 

V případě  jakýchkoli dotazů volejte ředitele ZŠ a MŠ Otnice na tel.č. 724 314 696.  

Zápis do MŠ bude probíhat na dálku ve dnech 3. – 15. května 2021. Do 30 dnů (tedy do 15. června 

2021) budete telefonicky vyzváni, abyste převzali a podepsali rozhodnutí o přijetí či nepřijetí (pokud 

by byla naplněna kapacita MŠ). V letošním roce předpokládáme menší počet volných míst, než je 

standartní.  V posledních několika letech jsme uspokojili všechny zájemce o MŠ, v letošním školním 

roce je bohužel mnoho dětí s odkladem školní docházky, což nikdo včetně zřizovatele, nemohl 

předem předpokládat. Z výše uvedeného důvodu předpokládáme, že nebudeme moci mladší děti 

přijmout. Oznamuji Vám to proto, abyste nebyli zklamáni, že množství dokumentace, která je třeba 

vyplnit Vámi a lékařem bude třeba následně zbytečná a ušetřili si tak svůj čas. 



Kritéria pro přijetí najdete v dalším dokumentu. 

V případě, že to bude možné, uděláme úvodní schůzku v posledním srpnovém týdnu, abychom Vás o 

všem informovali. 

Přejeme hodně optimismu v současném nelehkém období a hlavně hodně zdraví. 

 

 


