
Základní škola a Mateřská škola Mělnické Vtelno, okres Mělník 

                         Hlavní 149. 277 38 Mělnické Vtelno, tel: 326 337 107 e-mail: skola@zsvtelno.cz, IČO: 70992517107 

Zápis dětí do MŠ pro školní rok  2020 / 2021 

vzhledem k vyhlášení nouzového stavu na území celé České republiky vydalo 

ministerstvo školství  

Opatření k zápisům pro MŠ pro školní rok 2020/2021. Hlavní změnou je, že zápisy budou 

probíhat korespondenční formou. 

Zápis v naší škole bude probíhat od 2. do 16. května 2020. 

Při podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání doloží zákonný zástupce: 

• Žádost o přijetí k PVZ 

• Evidenční list dítěte 

• Kopii rodného listu dítěte 

• Kopii občanského průkazu zákonného zástupce 

Žádost o přijetí dítěte a Evidenční list dítěte si můžete stáhnout na webových stránkách 

mateřské školy nebo si je ve výjimečných případech můžete vyzvednout na obecním úřadě 

v Mělnickém Vtelně v úředních hodinách (pro vyzvednutí prosíme zvonit u okénka).  

Tiskopis Evidenční list dítěte je třeba nechat potvrdit u ošetřujícího dětského lékaře (je možné 

se telefonicky objednat na určitou hodinu k maximálnímu možnému omezení kontaktů, 

ordinační hodiny pro M. Vtelno – Čtvrtek 8:00 – 10:00, tel.:607 016 801, poplatek 100,-Kč). 

 

Podání žádosti 

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání je možno doručit následujícími způsoby: 

• osobně – všechny dokumenty vložte do obálky (prosíme nepřehýbat), obálku 

nadepište „Zápis do MŠ“ a vhoďte do schránky základní školy. 

• poštou na adresu: Základní škola a mateřská škola Mělnické Vtelno, Hlavní 149,    

277 38 Mělnické Vtelno 

• do datové schránky školy (ID: 2ifmfes) 

• e-mailem (ms@zsvtelno.cz) s vaším uznávaným elektronickým podpisem (nelze 

jen poslat prostý email) 

 

Zákonní zástupci přijatých dětí budou vyrozuměni na svou emailovou adresu uvedenou 

v žádosti nebo poštou na korespondenční adresu (nemají-li emailovou adresu), a to 

nejpozději do 8. 6. 2020. 

mailto:skola.vtelno@seznam.cz
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Děti se budou přijímat dle těchto kriterií: 

 

1 )   Děti v posledním povinném roce předškolního vzdělávání   a děti s odkladem povinné  

       školní docházky.              

2 )   Děti s trvalým pobytem v obci Mělnické Vtelno starší tří let, přednost bude dána dětem  

       věkově starším. 

3 )   Děti s trvalým pobytem v jiné obci  starší tří let, přednost bude dána dětem věkově  

       starším. 

4 )   Děti, které dovrší věku 2 let do 31. 8. 2020 budou přijaty pouze na dopolední docházku  

       do dovršení tří let věku. Přednost budou mít děti věkově starší a s trvalým pobytem v obci  

       Mělnické Vtelno. 

 

 

 

 

 

 

 

V Mělnickém Vtelně 1. 4. 2020                                  ……………………… 

                                                                                  Mgr.Lucie Veselá 

                                                                                                                      ( ředitelka školy ) 
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