
Vážení rodiče, 

pokud chcete zapsat vaše dítě do mateřské školy v Lažánkách, věnujte zvýšenou pozornost 
následujícím informacím. 

V souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva, vydalo Ministerstvo 
školství, mládeže a tělovýchovy ČR opatření k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro 
školní rok 2020/21. 

V souvislosti s těmito opatřeními budou zápisy probíhat bez přítomnosti dětí a zákonných 
zástupců. 

Zápis se uskuteční ve dnech od 5.5.2020 do 16.5.2020 včetně. 

Jak bude zápis probíhat: 

Žádost k předškolnímu vzdělávání budete podávat následujícím způsobem  

1. Do datové schránky školy: 97hu45j (do 16. 5.) 

2. E-mailem s uznávaným elektronickým podpisem na adresu: mslazanky@seznam.cz  

(do 16. 5.) 

3. Poštou na adresu: Mateřská škola Lažánky, Lažánky ev. č. 80, 66471 Veverská Bítýška. 
(do 16. 5.)  

4. Osobním podáním ve dnech 5., 6., a 7. května v době 9:00 – 13:00 hodin ve dveřích 
mateřské školy. 

Součástí Žádosti bude: 

1. Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 
2. Kopie rodného listu dítěte 

3. Čestné prohlášení o řádném očkování dítěte  

4. Kopie očkovacího průkazu dítěte – netýká se dětí, které dosáhnou k 31.8.2020 5 let a 
přihlašují se k povinnému předškolnímu vzdělávání. Zbavují se tak povinnosti povinného 
očkování, tudíž nemusí kopii očkovacího průkazu dokládat! 

V současné době nenavštěvujte osobně pediatra. Pro doložení povinnosti řádného 
očkování postačí tyto dva dokumenty! 

 

Žádost o předškolní vzdělávání bude v tištěné podobě k dispozici ve dveřích mateřské 
školy ve čtvrtek 16. dubna a v úterý 21.4. vždy od 9:00 do 15:00 hodin.  



Žádost v elektronické podobě vám obratem zašleme emailem. Kontaktujte nás na emailu: 
mslazanky@seznam.cz 

Oznámení rozhodnutí o přijetí a nepřijetí dítěte do mateřské školy bude vyvěšeno ve vývěsce 
základní školy do 29.5.2020 pod registračním číslem dítěte, které mu bude přiděleno při 
rozhodnutí. 

Potřebujete-li jakékoliv informace k doplnění zápisu, kontaktujte nás na telefonním čísle 
601546712; nebo na emailu  mslazanky@seznam.cz 

Věříme, že i v této komplikované době, kdy je třeba postupovat co nejopatrněji, proběhne zápis 
hladce, tak abychom mohli v září přivítat nové děti. 

Přejeme Vám pevné zdraví! 

Vedoucí učitelka Petra Drbalová, DiS. 
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