
Základní škola a Mateřská škola Ovčáry, okres Kolín 
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ZÁPIS DO MŠ OVČÁRY PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021 

Zápis k předškolnímu vzdělávání proběhne v termínu 

od 4.5. do 7.5. 2020 
 

V souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti 

s koronavirem a onemocněním COVID-19 a s odvoláním na Opatření MŠMT bude zápis do MŠ 

Ovčáry pro školní rok 2020/2021 probíhat následujícím způsobem: 

 

Podání žádosti lze provést jedním z uvedených způsobů – dodržujte termíny 

1. Do datové schránky školy na adresu ckhmge9 v termínu od 4.5. do 7.5.2020. 

2. E-mailem s uznávaným elektronickým podpisem, od 4.5. do 7.5.2020. 

3. Poštou na adresu ZŠ a MŠ Ovčáry, Kolínská 66, Ovčáry, PSČ 280 02, od 4.5. do 7.5.2020. 

4. Vhozením do schránky obecního úřadu, na obálku nadepište ZÁPIS MŠ, od 4.5. do 7.5.2020. 

5. Osobním podáním dne 4.5. 2020, čas je nutné domluvit telefonicky na tel. č. 731 449 113. 

 

Doklady nutné ke kompletnímu podání žádosti  

1. Žádost k předškolnímu vzdělávání – Příloha č. 1. 

2. Evidenční list - Příloha č. 2 (oboustranný tisk). 

3. Rodný list – stačí přiložit prostou kopii. 

4. Doložení řádného očkování – možnosti:  

a) Čestné prohlášení zákonného zástupce - Příloha č. 3 a kopie očkovacího průkazu (bude    

    porovnávána s očkovacím kalendářem). Pokud dítě nebylo očkováno všemi vakcínami,  

    zákonný zástupce si vyžádá potvrzení od praktického lékaře. 

        b) Potvrzení od praktického lékaře dítěte.   

  

Místo trvalého pobytu dítěte u spádových dětí ověří ředitel školy na obecním úřadě, který vede 

evidenci obyvatel. 

 

Kritéria pro přijímání 

1. Děti, které mají místo trvalého pobytu v obci Ovčáry, řazeny dle věku od nejstarších po nejmladší  

    (nejdéle narozeny do 31.12.2017). 

2. Ostatní žadatelé, řazeni dle věku od nejstarších po nejmladší (nejdéle narozeni do 31.12.2017). 

 

Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhly do 31.8.2020 věku pěti let. 

V případě rovnosti pořadí bude rozhodnuto losováním. 

Pokud kapacita MŠ dovolí, mohou být přijaty děti k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního 

roku. 

 

Rozhodnutí o přijetí 
O přijetí či nepřijetí dítěte bude rozhodnuto ve správním řízení. Výsledky budou zveřejněny na 

webových stránkách školy a na vývěsce – okno v přízemí. V seznamu nebude uvedeno jméno dítěte, 

pouze registrační číslo, které Vám bude oznámeno na uvedené kontakty spolu s potvrzením přijetí 

žádosti. 

 

Všechny kontakty vyplňujte pečlivě a čitelně.  

Nadále sledujte naše webové stránky, jakmile to situace dovolí, plánujeme třídní schůzku pro rodiče 

nově přijatých dětí do MŠ a nabídneme i prohlídku školy. 

 

V Ovčárech dne  15.4.2020                                                           Mgr. Ivana Adamcová, ředitelka školy  
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