
Základní škola a mateřská škola Prasek, okres Hradec Králové Prasek 157, 504 01 Nový 

Bydžov, IČ: 70 98 65 09, bankovní spojení: 1085839319/0800, ID datové schránky: b6avgjh, 

tel. ředitelka školy: 601 699 776, sekretářka školy: 776 532 499, vedoucí školní jídelny: 

601 594 025, vedoucí školní družiny: 602 152 784, sborovna ZŠ: 601 594 525, vedoucí 

učitelka MŠ skolka@skolaprasek.cz  (zástupce ředitele): 601 393 084, sborovna MŠ: 

776 532 623,  kaprev@seznam.cz, reditel@skolaprasek.cz, info.skolaprasek.cz, 

www.skolaprasek.c 

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY 

na školní rok 2020/2021 

Zápis se uskuteční od 4. května do 15. 5. 2020 

 
Vzhledem k doporučení MŠMT v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně 

obyvatelstva v souvislosti s koronou virem a onemocněním COVID-19 bude zápis k 

předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021probíhat bohužel bez přítomnosti dětí a 

zákonných zástupců. 

 
Přijímáme děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však od 2 let. 

 

        K zápisu do MŠ budete potřebovat tyto dokumenty: 

 Tiskopis „Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání“ jehož součástí je prohlášení 

zákonného zástupce o řádném očkování dítěte (není potřeba potvrzení od lékaře)  

V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný 

zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je 

dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci 

Dále budete potřebovat:  

 Kopii rodného listu  

 Kopii očkovacího průkazu (neplatí pro děti, které dovrší k 31. 8. 5 let, pro které platí 

povinné předškolní vzdělávání)  Po ověření budou kopie skartovány 

RODIČŮM, jejichž syn/dcera má z lékařského hlediska nějaká omezení v jídle, nabízíme 

vstřícnost a vytvoření takových podmínek, aby se i v tomto případě mohlo plnohodnotně 

zařadit do předškolního vzdělávání 

 

Vedle doložení dokladu o očkování zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do 

mateřské školy nemusí dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře. 

 

Do MŠ doručíte potřebné dokumenty následujícími způsoby:  

 do datové schránky školy (ID datové schránky: b6avgjh )  

 e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem na adresu skolka@skolaprasek.cz 

 poštou a na adresu (ZŠ a MŠ Prasek, Prasek 213 Nový Bydžov 50401 Renata 

Hromádková. „ Zápis do MŠ“  – neotvírat)  

 předáním zalepené obálky v Obci Prasek paní J. Frambergové, a to v úřední hodiny 

v pondělí a ve středu od 15- 17 hodin  

 osobně po telefonické domluvě na tel. čísle 601 393 084 (doporučujeme předem si 

telefonicky nebo e-mailem sjednat schůzku, aby se předešlo případnému 

nedorozumění)  
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 Tiskopisy k vyplnění je možné si vytisknout na našich stránkách www.skolaprasek.cz 

v souboru ke stažení / MŠ, popř. vyzvednout na Obci Prasek  

Velmi Vás prosím, nezapomínejte připsat na žádost telefonní kontakt + email, budeme Vás 

brzy kontaktovat. 

 

 Od 18. 5. můžete očekávat informaci o přijetí/nepřijetí Vašeho dítěte do MŠ. 

 Mateřská škola se naplňuje do výše nejvyššího povoleného počtu dětí uvedeného ve 

školském rejstříku 

 V případě přijetí dítěte s přiznaným podpůrným opatřením třetího až pátého stupně a 

dětí mladších tří let, se počet přijímaných dětí bude snižovat 

Odpovědný pracovník MŠ Vás bude kontaktovat jedním z níže uvedených způsobů na 

základě údajů uvedených v přihlášce:  

o telefonicky 

o prostřednictvím sms 

o e-mailem 

o doručením písemného rozhodnutí o přijetí/nepřijetí. 

 Pro bližší informace ohledně přijímacího řízení věnujte prosím v těchto dnech 

pozornost Vašemu emailu, který jste mateřské škole poskytli ke komunikaci s Vámi. 

 Podrobnější informace získáte na www.skolaprasek.cz  Na všechny děti čeká pěkný 

dáreček  
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