
Mateřská škola Borovy, příspěvková organizace 

 
 

ZÁPIS V OBDOBÍ KORONAVIRU 2021/2022 
aneb 

JAK VŠE SPOLEČNĚ ZVLÁDNEME 
 

Vážení rodiče,  
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo v souvislosti s mimořádnými opatřeními 
vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 
opatření k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022.  
 
Situace, která trvá již delší dobu, je sice neobvyklá, ale věřím, že vše společně 
zvládneme. Dovolím si Vám níže jednotlivými body popsat, jak při zápisu budeme 
společně postupovat.  
Z důvodu nepředvídatelných platných mimořádných opatření v době konání zápisu 
bude zápis probíhat bez osobní účasti Vašich dětí. 
 
Zápis do Mateřské školy Borovy proběhne v souladu s právními předpisy.  
Uskuteční se v termínu dle školského zákona, tedy ve středu 5. května 2021. 
Přijímací řízení se řídí kritérii pro přijímání dětí do mateřské školy na školní rok 
2021/2022, která jsou stanovena ředitelkou školy ve spolupráci se zřizovatelem.  
Uvedena jsou na zadní straně „Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.“  
 
 

1. ZADÁNÍ JMÉNA DO REZERVAČNÍHO SYSTÉMU    
 
Systém pro online přihlašování na zápis dne 5. května 2021 je již nyní v provozu. 
Do rezervačního systému na www.msborovy.cz si zadáte čas návštěvy, který Vám bude 
vyhovovat v den zápisu v naší mateřské škole. K času, který si vyberete, zapište svoje jméno, 
příjmení, email a telefon. Po zadání do rezervačního systému Vám přijde potvrzení na email. 
(Vyplněním formuláře v rezervačním systému dáváte souhlas se zpracováním osobních údajů 
při zápisu do mateřské školy). 
V tento čas se potom ve středu 5. května 2021 dostavíte se všemi potřebnými vyplněnými 
materiály, které najdete na našich stránkách.  

 
Nezapomeňte si vzít s sebou: 

 občanský průkaz 
 rodný list dítěte 
 očkovací průkaz 

 
Pokud by se stalo, že se nemůžete do mateřské školy dostavit v den zápisu (karanténa, Covid 
19, či další závažné důvody, prosím volejte na telefonní číslo 721 781 966 a vše domluvíme  
osobně). 



 
 

2. VYPLNĚNÍ  VŠECH POTŘEBNÝCH FORMULÁŘŮ 
 

Na stránkách mateřské školy www. msborovy.cz si stáhnete a vyplníte všechny formuláře, 
které jsou potřebné k přijetí dítěte do mateřské školy. 
 

 Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (Vyplnit všechny kolonky, 
nezapomeňte na podpisy obou rodičů; číslo žádosti a spisovou značku nevyplňujte). 
 

 Evidenční list dítěte (Vyplňte přední stranu, zadní stranu nechte potvrdit dětským 
lékařem a na zadní straně doplňte zbytek kolonek, týkající se Vás.  Nezapomeňte opět 
na podpisy obou rodičů, pokud lze) 
 

 Potvrzení na žádost, případně jiné potvrzení lékaře o řádném očkování, vydá dětský 

lékař za podmínek dodržení nastavených protiepidemických opatření. Vhodné je 

předem telefonicky kontaktovat dětského lékaře a objednat si termín návštěvy dle 
zvyklosti ordinace. (Pokud by některý z lékařů poskytoval potvrzení pouze emailem, je 
to jistě také možné, ale opět jen po předchozí domluvě).                                                                                                                           

 
 GDPR souhlas se zpracováním osobních údajů (Na zadní straně vyplňte jméno a 

příjmení dítěte, jméno zákonného zástupce a opět podpisy obou rodičů) 
 

 Zmocnění k odvádění dítěte (Pokud již víte, že by Vaše dítě mohl někdy vyzvedávat 
z mateřské školy někdo jiný, vyplňte prosím již nyní náš interní dokument. V tomto 
dokumentu je možno provádět změny během celého roku).  
 

 Adaptační dotazník (Vyplňte prosím pravdivě a hlavně buďte v klidu, když budete 
muset na nějakou otázku odpovědět jinak, než byste chtěli. Dítě jde do mateřské školy 
hlavně proto, aby se tu společně s námi všemi naučilo něco nového). 
 

 Prohlášení zákonných zástupců dítěte (Vyplnit bez datumu, datum doplníme až 
v den nástupu dítěte.  Je to  prohlášení, že v den nástupu přivádíte svoje dítě do 
mateřské školy zdravé.. 
 

 Přihláška ke stravování (Vyplnit již s datumem nástupu do mateřské školy                            
(1. 9. 2021 – snad to vyjde ) .           

                                                                                                                                                                                                                       
 

3. DORUČENÍ VYPLNĚNÝCH FORMULÁŘŮ POTŘEBNÝCH K ZÁPISU 
 

 
Pokud nemáte možnost požadované dokumenty z našich stránek předem stáhnout,  vytisknout 
a přinést vyplněné v den zápisu, obdržíte je tentýž den v tištěné podobě  v mateřské škole. 
Prosím o vrácení vyplněných formulářů nejpozději do 14. května 2021. 

 
Vrácení a správné vyplnění všech dokladů je prvním předpokladem pro přijetí dítěte do 
mateřské školy.  
Doložení požadovaných skutečností je v zájmu zákonného zástupce.  
 



 
 

4. JAK SE DOZVÍTE O PŘIJETÍ DÍTĚTE  
 
 

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí dítěte ke vzdělávání, se oznamuje podle 
novely školského zákona č. 561/2004 Sb., zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným 
registračním číslem u každého uchazeče.  
 
Každé dítě bude mít přiděleno registrační číslo a to bude uvedeno pod seznamem 
přijatých dětí ve školním roce 2021/2022 na stránkách mateřské školy. 
 
Registračním číslem Vašeho dítěte bude prvních 8 číslic z jeho rodného čísla. Proto 
prosím, abyste několikrát rodné číslo dítěte při vypisování žádosti překontrolovali. 
 
Seznam přijatých dětí bude zveřejněn 1. června 2021 na www.msborovy.cz po dobu 15ti 
dnů. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke 
vzdělávání, za oznámená. Pokud bude mít rodič zájem, může si u ředitelky mateřské školy  
vyzvednout po předchozí domluvě Rozhodnutí  o přijetí dítěte do mateřské školy i v písemné 
podobě. 
 
Rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání bude vydáno rodičům v písemné 
podobě po individuální domluvě. 
 
Děti, které splní kritéria mateřské školy pro školní rok 2021/2022, budou přijaty k datu 
1. 9. 2021.  

 
 
 

 
5. NAHLÉDNUTÍ DO SPISU 
 

Rodiče dětí mají právo, seznámit se s podklady pro vydání rozhodnutí ve věci žádosti přijetí 
dítěte do mateřské školy (nahlédnout do spisu v ředitelně školy). Případný zájem nahlédnutí 
do spisu označte na zadní straně Žádosti o přijetí dítěte do mateřské školy. (Datum zatím 
neurčuji, bude domluven individuálně). 
 

 
 
 
 
 
        Zuzana Mastná 

                      ředitelka MŠ 
 
 
 
 
 
 



 
DŮLEŽITÉ INFORMACE 

 
Adresa: 
Mateřská škola Borovy 
Borovy 9 
334 01 Přeštice 
 
 
Telefon:  
376 393 434 (Mateřská škola Borovy)  
 
727 981 909 (Školní jídelna Borovy ) 
 
Z důvodu nepředvídatelných platných mimořádných opatření, která jsou nyní průběžně 
vydávána MŠMT, nevíme zatím, jak to v době zápisu do mateřské školy bude. Proto 
používejte telefon na ředitelku mateřské školy. 
 
Mobil ředitelky mateřské školy:  
721781966  
 
e-mail: 
msborovy@gmail.com 
 
 
www stránky mateřské školy: 
 www.msborovy.cz 
 
 
Provoz mateřské školy:  
6.30  - 16.00 hodin. 
 
Veškeré ostatní informace naleznete na stránkách naší mateřské školy. 
 
 
Doufám, že tyto informace budou pro Vás dostačující. Pokud se však najde něco, s čím si  
nebudete vědět rady,  neváhejte a volejte na telefon 721 781 966 a vše ráda vysvětlím. 
 
Moc se těšíme na Vaše dětičky a věříme, že vše dopadne tak, jak má a jak bude pro Vaše malé 
zlatíčko nejlepší.    .                                                                          
 
 
 
                  Zuzana Mastná 


