
 

  

ORGANIZAČNÍ INFORMACE K ZÁPISU DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ 

pro rok 2021/2022 

Z důvodu mimořádného opatření MŠMT pro školní rok 2021/22 k ochraně obyvatelstva v souvislosti s 

onemocněním COVID – 19 proběhne zápis do CMŠ Jonáš  

bez přítomností dětí a jejich zákonných zástupců. 

Místo pro podávání žádostí:   Církevní mateřská škola Jonáš (dále jen „CMŠ Jonáš“) 

      Jatecká 571, Pacov 395 01 

Datová schránka:     997hkxc E-mail: reditelka@cmsjonas.cz 

Doba pro podání žádostí:   2. – 16. května 2021 

1) K zápisu nutno doložit: 

 Vyplněnou žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání s podpisy obou rodičů 

 Vyjádření lékaře o zdravotním stavu dítěte a pravidelném očkování (vhodné je lékaře předem telefonicky 

kontaktovat a objednat si termín návštěvy dle zvyklostí ordinace), bez kterého nemůže být dítě k předškolnímu 

vzdělávání přijato. Tato povinnost se nevztahuje na děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné.  

Tyto tiskopisy lze stáhnout na webových stránkách školy www.cmsjonas.cz 

 Kopii rodného listu dítěte  

 Kopii doporučení školského poradenského zařízení (pouze pokud zde dítě bylo vyšetřeno). 

2) Zápis dětí do CMŠ: 

 Kontrola vyplněné žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání dle kopie rodného listu dítěte, 

kontrola povinného očkování.  

 Přidělení registračního čísla pro rok 2021/2022 a jeho sdělení zákonnému zástupci (po obdržení žádosti 

Vám přidělíme registrační číslo, které zašleme formou SMS na telefonní číslo žadatele – zákonného zástupce 

dítěte). 

 Přihlášku lze podat:  

- do datové schránky školy: 997hkxc,   

- e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat scan mailem), 

- poštou nebo vhozením do poštovní schránky,  

- osobním podáním po telefonické domluvě. 

3) Seznam přijatých dětí k předškolnímu vzdělávání pro rok 2021/2022: 

Od 18. 5. 2021 bude vyvěšen v budově CMŠ Jonáš a zveřejněn na internetových stránkách 

www.cmsjonas.cz. 

4) Vydání rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v příslušném roce. 

 Toto rozhodnutí si vyzvedne zákonný zástupce ve středu dne 26. 5. 2021 v době od 10:00 – 12:00 nebo 

13.00 – 15:00. Po domluvě s ředitelkou školy lze stanovit i jiný termín.  
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