
Mateřská škola Humpolec, Smetanova 1526 

396 01 Humpolec, IČ: 70983399, e-mail: marcela.nemcova@mshumpolec.cz 

565 535 400, 725 122 316 

 

 
ZÁPIS  DO  MATEŘSKÉ  ŠKOLY  

na školní rok 2020 – 2021 

 
Pracoviště: MŠ Smetanova1526, Humpolec 

     MŠ Na Rybníčku 1316, Humpolec 

     MŠ Na Skalce 623, Humpolec 

 
V souladu s opatřením MŠMT ze dne 3. 4. 2020 a v souvislosti s mimořádnými opatřeními 

vlády, bude zápis do mateřských škol probíhat následujícím způsobem: 

 

Termín zápisu je stanoven na období od 5. 5. 2020 do 15. 5. 2020 

 

Způsob podání žádosti – přihlášky: 

1. Do datové schránky mateřské školy ID: k95raiq 

2. E-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat prostý e-mail) 

3. Poštou, nejlépe doporučeně na adresu: Mateřská škola, Smetanova 1526, Humpolec 

39601, s označením v levém horním rohu „zápis“ 

4. Osobní podání: v případě osobního podání žádosti se dostaví zákonný zástupce bez 

dítěte do tělocvičny Mateřské školy Na Skalce (samostatný boční vchod přímo naproti 

vstupní brance bude označen „Zápis do mateřských škol“), kde bude připraven prostor 

pro osobní přijetí žádostí pro všechna naše pracoviště v následujícím režimu 

 5. 5. od 9,00 – do 15,00 se může dostavit zákonný zástupce dítěte, jehož příjmení 

začíná písmeny A-K 

 6. 5. od 9,00 – do 15,00 s může dostavit zákonný zástupce dítěte, jehož příjmení 

začíná písmeny L-Ž 

 

Žádost včetně přílohy je možné stáhnout na webových stránkách ředitelství v záložce vývěska 

od 20. 4., popř. si v tento den vyzvednout osobně v kanceláři Mateřské školy Smetanova v čase 

9,00 – 11,00 a 13,00 – 15,00. 

 

Pokud preferujete způsob podání v bodech 1. – 3., přiložte kopii rodného listu dítěte. Jestliže 

vaše žádost nebude zároveň obsahovat vyjádření pediatra, přiložte čestné prohlášení k očkování 

včetně kopie očkovacího průkazu dítěte.  

 

V případě, že preferujete osobní podání, přineste s sebou vyplněnou žádost (kdo ji s sebou 

nebude mít, poskytneme na místě), dále rodný list dítěte a v případě, že vaše žádost zároveň 

neobsahuje vyjádření pediatra, přineste rovněž kopii očkovacího průkazu dítěte. 

Jestliže Vaše dítě vyžaduje speciální péči, bude k žádosti doloženo doporučení školského 

poradenského zařízení.  

Pozn. Očkování nemusí dokládat dítě, které nastupuje k povinnému předškolnímu vzdělávání. 

 

Před řádným termínem zápisu žádosti nepřijímáme, prosíme, respektujte datum dálkového 

podání žádosti s nejbližším termínem 5. 5. 2020. 
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Každá žádost bude zaevidována a bude jí přiděleno registrační číslo, které vám sdělíme. 

Dne 4. 6. zveřejníme registrační čísla přijatých dětí k jednotlivým pracovištím mateřské školy. 

Zákonný zástupce nepřijatého dítěte bude informován písemně.  

 

Podmínky a kritéria přijímání dětí upravuje směrnice pro přijímání dětí, vydaná 

ředitelkou mateřské školy, která bude umístěna na www.mshumpolec.cz od 20. 4. 2020.  

 

Rodiče, letošní zápis probíhá v odlišných a do jisté míry i omezujících podmínkách, ale věříme 

v jeho hladký průběh. Jestliže potřebujete další nutné informace, můžete kontaktovat ředitelku 

školy na adrese: marcela.nemcova@mshumpolec.cz s předmětem „zápis“. 

 

 
 

V Humpolci 8. 4. 2020      Bc. Marcela Němcová 

          ředitelka mateřské školy 
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