
MATEŘSKÁ ŠKOLA ČINĚVES, okres Nymburk
Činěves 184, 289 01 Dymokury

tel.: 721 038 911, e-mail: ms-cineves@seznam.cz

Pokyny k     zápisu pro školní rok 2021/2022  

Zápisy k předškolnímu vzdělávání proběhnou i v letošním školním roce v souladu s platnými

právními předpisy (zejména školský zákon, správní řád a vyhláška o předškolním vzdělávání).

V souvislosti s protiepidemickými opatřeními, která tento školní rok v mateřských školách

provázejí, bude však potřebné organizaci přizpůsobit tak, aby byla zaručena bezpečnost dětí i

dospělých, respektovány individuální možnosti a omezení jednotlivých účastníků a zároveň

splněny všechny zákonné povinnosti.

Pro splnění zápisu je nutné mít vyplněnou žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání 

a  potvrzení o řádném očkování dítěte, potvrzené od lékaře.  

Veškeré dokumenty k zápisu bude možné doručit následujícími způsoby: 

1. DO DATOVÉ SCHRÁNKY ŠKOLY - ID datové schránky MŠ Činěves: pf8ctu 

2. POŠTOU – adresa: Mateřská škola Činěves, Činěves 184, 289 01, Dymokury 

3. E-MAILEM S     UZNÁVANÝM ELEKTRONICKÝM PODPISEM   (nelze jen poslat prostý

email!) na ms-cineves@seznam.cz

Pokud zvolíte jednu z uvedených možností výše (bod 1. 2. 3.), je nutné k žádosti o přijetí a

potvrzení o řádném očkování dítěte doložit kopii rodného listu, která bude součástí spisu.

Všechny dokumenty můžete zasílat od 3. 5. 2021 do 16. 5. 2021. 

Postupně Vám budu zasílat registrační čísla na Vaše emaily, které mi prosím čitelně vyplňte

do přihlášky a potvrdíte mi přečtení emailu s registračním číslem. Pokud Vám registrační

číslo nepřijde na Váš email do konce května 2021, ihned mně prosím kontaktujte na

ms-cineves@seznam.cz

4. OSOBNÍ PODÁNÍ – ve středu 12. 5. 2021 v čase od 13. do 16. hodin. 

Bude  organizované  tak,  aby  nedošlo  k  vyšší  koncentraci  a  k  vyššímu  pohybu  osob  v

prostorách školy a budou dodržována veškerá protiepidemická opatření. 

V tomto  případě  s  sebou  k zápisu  vezměte:  vyplněnou  žádost  a  potvrzení  o  řádném

očkování potvrzené lékařem, rodný list dítěte a doklad totožnosti zákonného zástupce.



MATEŘSKÁ ŠKOLA ČINĚVES, okres Nymburk
Činěves 184, 289 01 Dymokury

tel.: 721 038 911, e-mail: ms-cineves@seznam.cz
Rozhodnutí  o  přijetí k předškolnímu  vzdělávání  se  oznamují  zveřejněním  seznamu  dětí,

pod přiděleným registračním číslem, na veřejně přístupném místě tj. na veřejné desce OÚ, na

webových stránkách www.ms-cineves.cz na nástěnce v MŠ a to po dobu 15 dnů. Zde budete

vyzváni k vyzvednutí dalších tiskopisů.

Rozhodnutí  o  nepřijetí k předškolnímu  vzdělávání bude  zákonným  zástupcům  dítěte

doručeno doporučeným dopisem do 6. 6. 2021, nebo si ho budete moci vyzvednout u ředitelky

MŠ. 

O přijetí nebo nepřijetí nerozhoduje pořadí, ve kterém budou přihlášky doručeny.

V případě nejasností mě neváhejte kontaktovat na tel. číslo 721 038 911 nebo na e-mail

ms-cineves@seznam.cz


