
Mateřská škola, Petrovice 

vyhlašuje 

 

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY 
na školní rok 2020/2021 

 

Zápis se uskuteční v pátek 15. května 2020  
v době od 10 do 15 hodin v budově MŠ, Petrovice 52 

 
 

K ZÁPISU PŘINESTE:  
 „Žádost o přijetí do mateřské školy“, potvrzenou od dětského lékaře (potvrzení 

povinného očkování – netýká se dětí, které budou plnit povinnou předškolní docházku); 

v případě, že vzhledem k aktuální situaci Váš lékař neordinuje, přineste prosím k zápisu 

očkovací průkaz dítěte (tiskopis „Žádost o přijetí“ stahujte z www.mspetrovice.cz - 

sekce Dokumenty, případně vyzvedněte předem po telefonické domluvě v MŠ) 

 rodný list dítěte 

 

INFORMACE 

 telefon MŠ 739 454 940, mobil ředitelka 737 357 901, e-mail mspetrovice@seznam.cz 

 www stránky: www.mspetrovice.cz Facebook: Školka Petrovice 

 

KRITERIA K PŘIJETÍ:   
Kritéria k přijetí dítěte do MŠ jsou k nahlédnutí na webových stránkách www.mspetrovice.cz 

v sekci Dokumenty. 
 
UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE: 

Vzhledem k aktuální situaci v ČR sledujte prosím ohledně zápisu průběžně webové stránky 

mateřské školy, kde budeme přinášet aktuální informace a upozorňovat na případné změny, 

které mohou nastat. Máte-li zájem, napište nám na email mspetrovice@seznam.cz a my Vám 

budeme průběžně zasílat aktuální informace.  

 

Pokud bude MŠ v době zápisu nadále uzavřena v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády 

k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19, může 

zákonný zástupce doručit požadované dokumenty (žádost o přijetí, kopii očkovacího průkazu 

v případě, že žádost nebude potvrzena dětským lékařem, kopii rodného listu dítěte) 

následujícími způsoby:  
 

 do datové schránky školy (ID datové schránky stevb7g) 

 e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem 

 poštou 

 osobním podáním v den zápisu – žadatel se dostaví bez dítěte, telefonicky si domluví 

čas předem, aby nedocházelo k větší kumulaci osob v MŠ 

 

Datovou schránkou, e-mailem či poštou je možné požadované dokumenty doručit v období  

od 2. 5. do 16. 5. 2020, případná osobní podání proběhnou dne 15. 5. 2020. 
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