
Zápis do MŠ na školní rok 2021/2022 
  

MŠ Kolonka, Ke Spravedlnosti 943 
 

Na základě opatření MŠMT v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády 

k ochraně obyvatelstva v souvislosti s onemocněním COVID-19 

 

proběhne zápis do MŠ Kolonka Vlašim příspěvková organizace 

Ke Spravedlnosti 943, 258 01 Vlašim 

bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve dnech 2. – 16. května 2021 

 

Všechny potřebné dokumenty si můžete stáhnout na webových stránkách MŠ 

nebo vyzvednout osobně v MŠ po telefonické domluvě (telef. 317 842 453, 

734 417 776) každou středu v dubnu od 9.00 – 12.00 hod. 

 

Postup při zápisu: 

1. Žádost o přijetí do MŠ vyplňte a podepište!! 

2. Okopírujte rodný list dítěte 

3. Přiložte potvrzení od vašeho dětského lékaře o řádném očkování dítěte 

(netýká se dětí, které budou plnit povinné předškolní vzdělávání – datum 

narození – 1. 9. 2015 – 31. 8. 2016) viz formulář „Vyjádření lékaře“ 

v sekci aktuality – ke stažení 

4. Všechny dokumenty vložte do obálky, kterou označte „Zápis do MŠ“ 

5. V období od 2. 5. – 16. 5. 2021 doručte do MŠ jedním z následujících 

způsobů: 

 osobním podáním do schránky u vchodu do MŠ 

 do datové schránky MŠ – 7r2ks22 

 e-mailem - kolonka.ms@mail.cz - pouze s uznaným elektronickým 

podpisem zákonného zástupce  

 poštou na adresu MŠ Kolonka, Ke Spravedlnosti 943, 258 01 

Vlašim – do 16. 5. 2021 

6. Po obdržení Vámi dodaných potřebných dokumentů bude vygenerováno 

registrační číslo, které obdržíte e – mailem (který vyplníte na žádosti o 

přijetí do MŠ) 

7. Rozhodnutí o přijetí bude zveřejněno dne 7. 6. 2021 vyvěšením seznamu 

uchazečů pod přiděleným registračním číslem ve vývěsce před MŠ do 14 

hodin. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí za oznámená. 

8. V případě přijetí do MŠ je nutné, aby zákonný zástupce neprodleně 

odevzdal vyplněný zápisový lístek do schránky MŠ. (7. – 11. 6. 2021) 
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9. Rozhodnutí o nepřijetí bude doručeno na Vaši korespondenční adresu. 

 

 
 


