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Zápis dětí do Mateřské školy Loučka, okres Zlín, příspěvkové organizace pro školní rok 2021/2022 se uskuteční v termínu od 

3. 5. 2021 – 16. 5. 2021 
Na základě metodického doporučení k zápisům do mateřských škol, které vydalo MŠMT v souvislosti s mimořádnými 

protiepidemickými opatřeními vlády, budou zápisy probíhat bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců v mateřské škole. 
Postup a organizace zápisu: 

1. Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání si vyzvedněte na Obecním úřadě v Loučce od 12. 4. 2021 do 23. 

4. 2021 v době úředních hodin OÚ (telefon: 577 350 175) 
2. Dokument „Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání“ vyplňte (prosím, vyplňujte čitelně) a podepište. 
3. Na žádosti musí být uveden email a telefonický kontakt, na základě kterého, vám bude zpětně sděleno registrační 

číslo. Pod tímto číslem bude uvedeno, zda je dítě přijato nebo nepřijato. 
4. Dle § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, je podmínkou přijetí 

dítěte do MŠ řádné očkování. Očkování musí být na žádosti potvrzeno ošetřujícím lékařem dítěte. 

5. Doručte všechny dokumenty (Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, jejíž součástí je potvrzení od 

lékaře o očkování dítěte +kopii rodného listu dítěte) 
a. vhozením do poštovní schránky mateřské školy umístěné u hlavního vchodu do budovy MŠ od 3 5. 2021 - 16. 5. 

2021 
b. poštou, která ale dorazí v daném termínu na adresu Mateřská škola Loučka, okres Zlín, příspěvková organizace, 

Loučka 85, 763 25 Újezd 
Rozhodování o přijetí/nepřijetí, zveřejnění: 
Po odevzdání žádosti v mateřské škole bude dítěti přiděleno registrační číslo. Registrační číslo bude zákonnému zástupci sděleno 

dálkovým přístupem dle kontaktu /e-mailu/ uvedeného v žádosti. O přijetí/nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhoduje 

ředitelka MŠ dle stanovených kritérií. Seznam přijatých dětí pod přiděleným registračním číslem, bude zveřejněn na 
webových stránkách školy / www.msloucka.estranky.cz /a na vstupních dveřích do budovy MŠ dne 1. 6. 2021 po dobu 
15 dnů. Ostatním žadatelům, jejichž děti nebyly přijaty k předškolnímu vzdělávání, bude do vlastních rukou 
doručeno rozhodnutí o nepřijetí. 

Při přijetí dítěte oznamte, (e-mail: msloucka@seznam.cz.) zda Vaše dítě skutečně do MŠ Loučka nastoupí! 

Rozhodnutí o přijetí nebudou zákonným zástupcům v písemné podobě doručována, ale je možné si je vyzvednout dne 2. 6. 2021 v čase 

12. 00 – 14. 00 hodin v ředitelně MŠ /využijte boční vchod do budovy/. 

 

https://msloucka.estranky.cz/

