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Z důvodu mimořádných opatření v souvislosti s pandemií COVID-19 jsme změnili na základě 

doporučení MŠMT organizaci zápisu tak, aby byl osobní kontakt v co nejvyšší míře omezen. 

Uzávěrka Obecního zpravodaje byla dříve, než k těmto změnám došlo, proto se aktuální 

informace liší od dříve zveřejněných. 

Zápis k předškolnímu vzdělávání do MŠ Vítězná 

na školní rok 2020/21 se uskuteční v období 

2. května - 16. května 2020 

bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců v MŠ. 

 

FORMULÁŘE ke stažení 

Žádost o přijetí do MŠ  Vítězná_2020  

https://drive.google.com/file/d/1neXluPnqIqC83_ytb_fP-kz1xvYqW3Wi/view?usp=sharing 

Čestné prohlášení k očkování  https://drive.google.com/file/d/1_Q0X0es13-PQj7XDx-

0vJoqvc-IYvVzC/view?usp=sharing 

Zájemcům zasíláme formuláře také na e-mail aj. dle dohody. 

V tištěné podobě si formuláře můžete vyzvednout po telefonické dohodě na tel. 739 454 944. 

v MŠ Vítězná (Kocléřov 123).  
  

 

Možnosti způsobů podání žádosti o umístění dítěte do MŠ Vítězná  

 

a) DISTANČNÍ PODÁNÍ žádosti 

 do datové schránky školy urzmizn 

 e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email) na 

adresu skolka@zsvitezna.cz 

 vhozením do poštovní schránky MŠ (na bráně MŠ a OÚ) na adrese Kocléřov 123 

 zasláním poštou na adresu: ZŠ a MŠ, Kocléřov 12, 544 62 Vítězná  

Žadatel musí doložit: 

 vyplněnou žádost o přijetí do MŠ 

 čestné prohlášení k očkování (tato podmínka se nevztahuje na děti, které budou od 

1. 9. 2020 plnit povinné předškolní vzdělávání) 

 kopii očkovacího průkazu dítěte (příloha k čestnému prohlášení o očkování)  

 prostou kopii rodného listu dítěte (bude po ukončení přijímacího řízení skartována, 

nebude součástí spisu dítěte) 

Pozn.: Pokud již máte od pediatra vydán doklad o povinném očkování dítěte, přiložte 

ho, pak už nemusíte přikládat čestné prohlášení o očkování, ani kopii očkovacího 

průkazu.  

  

https://drive.google.com/file/d/1neXluPnqIqC83_ytb_fP-kz1xvYqW3Wi/view?usp=sharing
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b) OSOBNÍ PODÁNÍ žádosti 

V budově MŠ Vítězná v úterý 5. 5. 2020 v době od 13:00 do 15:00 hodin a ve středu 6. 5. 

2020 v době od 10:00 do 11:00 hodin. Pro tyto ojedinělé případy doporučujeme sjednat si čas 

předání na tel. 739 454 944, aby nedošlo ke zbytečným kontaktům a čekání.  

  

Žadatel musí doložit: 

 vyplněnou žádost o přijetí do MŠ 

 čestné prohlášení k očkování (tato podmínka se nevztahuje na děti, které budou od 

1. 9. 2020 plnit povinné předškolní vzdělávání) 

 kopii očkovacího průkazu dítěte (příloha k čestnému prohlášení o očkování)  

 rodný list dítěte 

 občanský průkaz zákonného zástupce 

Pozn.: Pokud již máte od pediatra vydán doklad o povinném očkování dítěte, přiložte ho, 

pak už nemusíte přikládat čestné prohlášení o očkování, ani kopii očkovacího průkazu.  

 

Další důležité informace k zápisu  

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své 

oprávnění dítě zastupovat.  

V případě, že žádost nebude mít předepsané náležitosti nebo bude trpět jinými vadami, bude 

žadatel vyzván k jejich odstranění.  
 

Přidělení registračního čísla: 

V případě, že využijete distanční podání žádosti, bude Vám po její registraci přidělené 

registrační číslo zasláno na e-mailovou adresu, popř. jiný kontakt uvedený v žádosti o přijetí 

do MŠ. 
 

Možnost nahlédnutí do spisu: 

Před vydáním rozhodnutí máte možnost seznámit se s podklady rozhodnutí. Vyjádřit se k jeho 

podkladům budete mít před vydáním rozhodnutí o přijetí do MŠ dne 27. 5. 2020 v době od 

13:00 – 15:00 hodin v kanceláři ředitelky školy v budově ZŠ (Kocléřov 12, 544 62 Vítězná). 
  

Seznam přijatých dětí (pod registračními čísly) bude zveřejněn 28. 5. 2020 na dveřích 

MŠ, ZŠ a na webových stránkách školy www.zsvitezna.cz . 
  

Při rozhodování o přijímání dítěte k předškolnímu vzdělávání bude ředitelka ZŠ a MŠ 

postupovat dle stanovených kritérií: 

K předškolnímu vzdělávání do mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a 

Mateřská škola, Vítězná, okres Trutnov, budou přijímány děti v tomto pořadí: 

1. Děti s trvalým pobytem (v případě cizinců děti s místem pobytu) ve Vítězné, které do 

31. 8. 2020 dosáhnou nejméně třetího roku věku - podle věku od nejstarších po 

nejmladší.  

2. Děti s trvalým pobytem v jiných obcích, pro které je předškolní vzdělávání povinné. 

3. Děti s trvalým pobytem ve Vítězné, které do 31. 8. 2020 dosáhnou nejméně druhého 

roku. 

4. Děti s trvalým pobytem v jiných obcích - podle věku od nejstarších po nejmladší.  

U dětí mladších tří let bude posuzován nejen věk, ale i celková vyspělost dítěte, která je 

předpokladem k přijetí do kolektivního zařízení. 

 

http://www.zsvitezna.cz/
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Další informace a podmínky pro přijetí dítěte:  

 Zákonní zástupci mají povinnost zapsat do mateřské školy dítě, pro které je předškolní 

vzdělávání povinné. Předškolní vzdělávání je ve školním roce 2020/21 povinné pro 

děti, které dosáhnou nejméně pátého roku do 31. 8. 2020. Pro děti s místem trvalého 

pobytu na území Obce Vítězná je MŠ Vítězná spádovou mateřskou školou. 

 Nejmladší děti, které mohou být do MŠ k 1. 9. 2020 přijaty, musí do 31. 8. 2020 

dosáhnout druhého roku věku. 

 Doložení Čestného prohlášení k očkování, že se dítě podrobilo stanoveným 

pravidelným očkováním včetně kopie očkovacího průkazu. V případě, že dítě nebylo 

očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku 

praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se 

nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci; tato podmínka se nevztahuje na 

děti, pro které je vzdělávání povinné. 

 O přijetí dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami rozhodne ředitelka na základě 

písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího 

lékaře. Je vhodné si doporučení zajistit před zápisem dítěte do MŠ 

 Školským obvodem MŠ Vítězná je území Obce Vítězné. 

 

Pro případné dotazy a upřesnění volejte na tel. 739 454 944 

Za MŠ Bc. Anna Jiráčková 

 


