
ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY V ČERVENÝCH PEČKÁCH OD ŠKOLNÍHO 

ROKU 2021-22 (s nástupem od září 2021) 

Zápis se uskuteční ve dnech 3. 5. - 14. 5.2020 bez osobní přítomnosti dětí a zákonných 

zástupců V SOUVISLOSTI S OPATŘENÍM VLÁDY PROTI ŠÍŘENÍ NÁKAZY COVID-

19.  

 

Žádost o přijetí pro školní rok 2021 - 22: 
1. možnost využít tzv. elektronického předzápisu (tj. rychlejší varianta), který bude k 

dispozici od 3. 5. 2020 na webu mateřské školy zscp.cz / sekce MŠ (program rodiče 

navede, jaké další kroky je třeba podniknout) 

2. žádost je možné také získat přímo v základní škole dne 3. 5. od 8,00 – do 12,00 h před 

vchodem do budovy, po telefonické domluvě (321 761 106) 

 

Povinné přílohy žádosti: 
1. kopie rodného listu  

2. prohlášení zákonného zástupce, že je dítě řádně očkované + kopie očkovacího 

průkazu (prohlášení k očkování lze stáhnout na webu mateřské školy, rovněž také 3. 5. před 

vchodem do základní školy) 
Vedle doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce dokládat žádné jiné potvrzení 

lékaře! 

Další postup: 

- vyplněnou žádost a povinné přílohy je třeba odevzdat  od 3. 5. - do 14. 5. 2021, a to 

následujícími způsoby: 
1. podáním datovou schránkou: ID datové schránky: ffzvfdi 

2. emailem s elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email): 

email: reditelstvi@zscp.cz 
3. poštou na adresu mateřské školy: ZŠ a MŠ Červené Pečky Kutnohorská 181, 281 21 

Červené Pečky 
4. osobně, do připravené schránky před vchodem do ZŠ 

ŽÁDOST MUSÍ BÝT PODEPSANÁ ZÁKONNÝM ZÁSTUPCEM! 
 

 

Na email zákonných zástupců, který rodiče uvedou na žádosti, bude rodičům zasláno 

registrační číslo žádosti. 

Pod tímto registračním číslem budou zveřejněny výsledky přijímacího řízení (přijetí nebo 

nepřijetí dítěte). 

Zákonná lhůta pro správní řízení je 30 dní. Předpokládané datum vydání rozhodnutí je 

naplánované na pondělí 31. 5. 2021. 

Výsledky správního řízení budou zveřejněny na webu mateřské školy a na vývěsce na dveřích 

budovy základní školy a na dveřích budovy mateřské školy.  

V případě nepřijetí dítěte, bude rozhodnutí zasláno poštou.  

PŘI ROZHODOVÁNÍ O PŘIJETÍ DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY JE POSTUPOVÁNO 

DLE PLATNÝCH KRITÉRIÍ. 

Červené Pečky 26. 4. 2021    Mgr. Štěpánka Hanzlová ředitelka ZŠ a MŠ 
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