
 

Zápis dětí do MŠ Kamarád, 

Masarykova ZŠ a MŠ Suchomasty, 

okres Beroun,  

na školní rok 2021 – 2022 
 

Dle doporučení MŠMT ČR bude v letošním roce upraven zápis do 

mateřské školy tak, aby byla zaručena bezpečnost dětí i dospělých, 

respektovány individuální možnosti účastníků a zároveň splněny 

všechny zákonné povinnosti. 

 

Zápis do MŠ Kamarád Suchomasty pro školní rok 2021/2022 se 

bude konat bez osobní účasti dětí. Zároveň upřednostňujeme podání 

žádosti o přijetí dítěte zákonným zástupcem bez jeho osobní 

přítomnosti. 

Formulář žádosti o přijetí je možné vytisknout z webových stránek 

školy – www.mazs.cz. Formulář byl ke dni 12. 3. 2021 změněn, dle 

pokynů MŠMT. 

  

 Možnosti, jak může zákonný zástupce podat žádost o přijetí 

do MŠ: 

 Datovou schránkou: e6ckjbc 

 Poštou: odeslat žádost i s přílohou na adresu: Masarykova základní 

škola a Mateřská škola Suchomasty, okr. Beroun, Suchomasty 154, 

PSČ: 267 22, nebo osobně vhodit do schránky na této adrese. 

 E-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nestačí poslat 

prostý email). 

 Osobní podání žádosti. V případě, že rodič musí zvolit tuto 

možnost, je nezbytné, aby si domluvil den a přesný čas setkání na 

telefonu: 728 482 316.  

Pokud zákonný zástupce podá žádost prostřednictvím jiných 

technických prostředků, než jsou výše uvedené (např. e-mailem bez 

uznávaného elektronického podpisu, faxem apod.), je nutné, aby ji do 

5 dnů potvrdil, jinak se k žádosti nepřihlíží. 

 

 

 



 

 

 Co musí žádost o přijetí obsahovat: 

- Vyplněný formulář „Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu 

vzdělávání“, který lze vytisknout z webu školy: www.mazs.cz 

- Kopii rodného listu dítěte (stačí prostá kopie bez úředního ověření) 

- Žádost musí být potvrzena dětským lékařem z důvodu ověření 

očkování dítěte dle očkovacího kalendáře, případně potvrzení 

kontraindikace k očkování. Při zápisu dítěte k povinné předškolní 

docházce, tj. dítěte staršího pěti let k 31. 8. 2021, není nutné 

razítko dětského lékaře dokládat. 

 

ŽÁDOSTI O PŘIJETÍ BUDE VEDENÍ MZŠ a 

MŠ Suchomasty přijímat v termínu:  

od 3. 5. 2021 do 14. 5. 2021 

  

 Organizace zápisu k předškolnímu vzdělávání v MŠ Kamarád: 

- Každé žádosti bude po doručení do MŠ přiděleno registrační 

číslo. Registrační číslo sdělí škola zákonnému zástupci SMS 

zprávou na telefonní číslo uvedené na Žádosti o přijetí. 

- V souladu s § 36 odst.3) zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve 

znění pozdějších předpisů, je zákonným zástupcům dána možnost 

vyjádřit se k podkladům rozhodnutí ve věci přijetí dítěte.  

Tuto možnost mají rodiče dne: 20. 5. 2021. Čas schůzky je nutné 

domluvit telefonicky na tel. 728 482 316. 

- 25. 5. 2021 zveřejní škola na webových stránkách www.mazs.cz 

seznam přijatých dětí pod registračním číslem žádosti. Rozhodnutí 

o nepřijetí bude doručeno zákonným zástupcům na adresu uvedenou 

na Žádosti pro doručování. 
 

 

 KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ DÍTĚTE DO MATEŘSKÉ 

ŠKOLY V SUCHOMASTECH PRO ŠKOLNÍ ROK 

2021/2022 stanovená a zveřejněná  7. 3. 2021 se 

nemění. 

http://www.mazs.cz/

