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V Radovesicích 13. března 2023 

 
ZÁPIS K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY 

RADOVESICE, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE PRO  ŠKOLNÍ ROK 

2023/2024 

 

 

VÁŽENÍ RODIČE,  

ZÁPIS DO NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY BUDE PROBÍHAT VE STŘEDU            

10. KVĚTNA OD 14:00 – 16:30 HODIN FORMOU DNE OTEVŘENÝCH 

DVEŘÍ v budově MŠ ve třídě housenek. VAŠE DĚTI JSOU SAMOZŘEJMĚ 

TAKÉ VÍTÁNY. 

 

Přineste s sebou:  

- Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání 

- Potvrzení dětského praktického lékaře o řádném očkování či 

kontraindikaci – toto neplatí pro děti, pro které je předškolní vzdělávání 

povinné  

- Podepsaný a vyplněný Spis ke správnímu řízení 

- V případě cizinců ---- doklad totožnosti dítěte a totožnost zákonného 

zástupce k nahlédnutí (vízum strpění nebo dočasné ochraně) 

- V případě cizinců --- doložení místa pobytu dítěte pro určení spádovosti 

- Rodný list dítěte  

- Občanský průkaz 

- Prostou kopii doporučení ze školského poradenského zařízení, pouze v 

případě, zda Vaše dítě bylo vyšetřeno 
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- Oznámení o zahájení individuální vzdělávání – pouze ten, pro kterého je 

předškolní vzdělávání povinné a chce si dítě vzdělávat sám doma  nebo dítě 

navštěvuje jiné zařízení než je mateřská škola 

 
Nic méně, přihlášky a potřebné dokumenty můžete předat i v období  

od 2. května – 16. května 2023 dle dalších možností. Upozorňuji Vás, že na dřívější ani pozdější doručení 

nebude brán zřetel. 

 

 Veškeré níže uvedené dokumenty je možné doručit následujícími způsoby: 
1. do datové schránky školy – ID he6mg3g od 2. května – 16. května 

2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email) od 2. května – 16. 

května 

3. poštou od 2. května – 16. května 

4. osobně od 2. května – 16. května v čase od 6:00 – 15:00 

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků nebo emailem bez el. Podpisu, bylo by 

nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů. 

Proto doporučuji doručit dokumenty poštou či osobně.  
Nutné dokumenty v případě neosobního předání žádosti: 

1. Podepsanou Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání 

2. Potvrzení dětského praktického lékaře o řádném očkování či kontraindikaci – toto neplatí pro děti, 

pro které je předškolní vzdělávání povinné 

3. Podepsaný a vyplněný Spis ke správnímu řízení  

4. Prostou kopii rodného listu (ihned po provedené kontrole bude skartována) 

5. Prostou kopii občanského průkazu (ihned pro provedené kontrole bude skartována) 

6. Prostou kopii doporučení ze školského poradenského zařízení, pouze v případě, zda Vaše dítě bylo 

vyšetřeno 

7. Oznámení o zahájení individuální vzdělávání – pouze ten, pro kterého je předškolní vzdělávání 

povinné a chce si dítě vzdělávat sám doma  nebo dítě navštěvuje jiné zařízení než je mateřská škola 

 

Ředitelka školy vyhlásila 8 volných míst. 

 

Veškeré potřebné dokumenty si můžete vytisknout 

z internetových stránek naší školy.  

 
Registrační číslo Vaší žádosti Vám sdělíme, v co nejkratším termínu po obdržení 

PŘIHLÁŠKY.  

 

V případě jakýchkoli dotazů nás kontaktujte na msradovesice@seznam.cz nebo na 

telefonu 601 372 302 – prosím volejte hlavně v pondělí či středu mezi 10:00 – 11:00. 

 

 

……………………………………………. 

 

Bc. Veronika Kučerová 

Ředitelka mateřské školy 
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