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Zápisy do mateřských škol při Základní škole Edvarda Beneše a Mateřské škole Písek, Mírové nám. 1466 se 

uskuteční v plánovaném termínu 6. a 7. května 2020 v době od 13,00 – 17,00 hod, ale bez přítomnosti dětí. 

O tomto postupu rozhodlo ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v reakci na mimořádná opatření 

vlády k ochraně obyvatelstva před koronavirem. 

Ředitelé mateřských škol musí organizovat zápisy bez osobní přítomnosti dětí v mateřské škole, 

upřednostnit, pokud je to možné, podání přihlášky také bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte v 

mateřské škole.  

Podrobné informace najdete na internetových stránkách ministerstva školství www.msmt.cz. Rodičům 

doporučujeme sledovat naše webové stránky - www.zsebenese.cz. 

 

Podání žádosti 

Žádost lze podat několika způsoby: 

 Datovou schránkou - identifikátor datové schránky školy: 6bwmk43 

 E - mailem – zde je nutný elektronický podpis zákonného zástupce. 

 Poštou. 

 Osobně – vhozením potřebných dokumentů do urny, která bude umístěna v mezidveří u vstupu do 

mateřské školy. Dokumenty budou v zalepené obálce.  

Po obdržení žádosti Vám zašleme SMS, která bude obsahovat kód dítěte. Po ukončení zápisů bude 

zveřejněn seznam kódů přijatých dětí (webové stránky, vývěska). 

 

Potřebné dokumenty 

 Vyplněný formulář Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.  

 Pokud již máte, Doklad o řádném očkování dítěte, pokud ne, nenavštěvujte osobně praktického 

lékaře. Stačí čestné prohlášení zákonného zástupce, že je dítě řádně očkováno (vzor viz níže), a 

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. 

 Kopie rodného listu dítěte – po ověření rodného čísla dítěte, místa narození, jmen zákonných 

zástupců dojde ke skartování tohoto dokumentu. 

 Pokud došlo ke změně místa trvalého pobytu žadatele (dítěte) po 31. 3. 2020, kopii výpisu údajů 

z registru obyvatel. 

 

Nepovinné – obrázek od dítěte. 

 

 

V Písku dne 8. 4. 2020         Mgr. Filip Rádr 

            ředitel školy 
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