
Mateřská škola, Náchod, Komenského 301 

Komenského 301, 547 01 Náchod 

e-mail: info@mskomenskeho.cz 

tel. 499 110 210 
 

 

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY  

 

V termínu od 3. 5. – 4. 5. 2021 proběhne zápis do mateřské školy. 
 

Jestliže zákonní zástupci podání Žádosti nestihnou v uvedeném období (např. z důvodu 

karantény, izolace), kontaktují nejpozději 4. 5. 2021 vybranou mateřskou školu, která je 

bude informovat o dalším postupu. 
 

Žádost o přijetí mohou zákonní zástupci doručit následujícími způsoby:  

1. DO DATOVÉ SCHRÁNKY ŠKOLY - fizkvbm 

2. E-MAILEM S ELEKTRONICKÝM PODPISEM ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE 

DÍTĚTE  - info@mskomenskeho.cz  

- bez uznávaného elektronického podpisu je nutné, aby Žádost o přijetí zákonný  

        zástupce do 5 dnů potvrdil, jinak se k Žádosti nepřihlíží 

3. POŠTOU  

- rozhodující je datum podání na poštu, doporučujeme zaslat doporučeně 

4. DO POŠTOVNÍ SCHRÁNKY MATEŘSKÉ ŠKOLY (vedle vchodu do MŠ) 

5. OSOBNÍM PODÁNÍM  

- telefonicky si zarezervujte čas individuální schůzky - +420 499 110 210 

- pouze JEDEN zákonný zástupce dítěte, BEZ přítomnosti dítěte 

      Opatření proti Covidu-19: do mateřské školy se dostavte v respirátoru  

      s požadovanou dokumentací; dodržujte instrukce zaměstnanců školy. 
 

Dokumenty, které zákonný zástupce zašle nebo osobně předloží: 

 Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání 

      Žádost si stáhnete z webu www.mskomenskeho.cz v sekci Dokumenty. 

      Nemáte-li možnost stažení Žádosti, budete si moct Žádost vyzvednout u hlavního  

      vchodu do MŠ v době trvání zápisu. 

 Doložení řádného očkování dítěte  
            Podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy je podle § 50 zákona o ochraně veřejného            

            zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít  

            doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro  

            kontraindikaci.  

            Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.  

            Zákonný zástupce tuto povinnost dokládá potvrzením praktického dětského lékaře.  

            Potvrzení na žádost vydá lékař za podmínek dodržení nastavených protiepidemických   

            opatření. Vhodné je telefonicky kontaktovat lékaře a domluvit si termín návštěvy. 

            Potvrzení je součástí Žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání – 2. strana.  

 Rodný list dítěte  

      Při dálkovém zápisu zašlete kopii, ta bude přiložena jako součást spisu dítěte. 
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Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání si zákonní zástupci mohou stáhnout 

z webových stránek mateřských škol, popř. po dohodě s ředitelkou vyzvednout v MŠ. 

 

Mateřská škola, Náchod, Komenského 301            www.mskomenskeho.cz 

Mateřská škola, Náchod, Březinova 669                 www.ms-brezinova.cz 

Mateřská škola, Náchod, Alšova 952                      www.ms-alsova.cz 

Mateřská škola, Náchod, Havlíčkova 1848             www.msplhov@msplhov.cz 

Mateřská škola, Náchod, Myslbekova 4                  www.msmyslbekova.cz 

Mateřská škola, Náchod, Vančurova 1345              www.webskoly.cz/msvancurova 

Mateřská škola, Náchod, Vítkova 304                     www.msvitkova.cz 

 


