
!!!!!  INFORMACE K ZÁPISU DO MŠ  !!!!! 

Vážení rodiče, 

na základě opatření MŠMT a vlády ČR k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a             

onemocněním COVID-19, se MĚNÍ organizace zápisu do mateřské školy pro školní rok            

2020/2021.  

Zápis bude probíhat od 1. do 15. května 2020  bez osobní přítomnosti dítěte a rodičů ve škole. 

Kritéria pro přijetí dítěte do MŠ, informace o povinném předškolním vzdělávání a možnosti             

zařazení Vašeho dítěte do pilotní Montessori třídy, najdete na www.zs-prameny.cz., mateřská           

škola, zápis 

 

Možné formy zápisu na MŠ Prameny : 

 
1. Rodiče, kteří si žádost  mohou  doma vytisknout, postupují takto: 

-  mohou si ji vytisknout na www. zs – prameny.cz/mateřská škola/ zápis  
Link: https://www.zs-prameny.cz/materska-skola/index.html 

- Vyplněnou žádost dají do zalepené obálky a označí popiskem ZÁPIS DO MŠ 
- Zalepenou obálku vhodí do schránky u ZŠ PRAMENY nebo pošlou poštou na adresu: 

ZŠ a MŠ Prameny, Prameny 838, Karviná – Ráj, 734 01 
- Po obdržení žádosti Vám do 3 pracovních dnů zašleme e mail nebo textovou zprávu              

o registraci Vaší přihlášky a informaci o přiděleném registračním čísle 
 
2. Rodiče, kteří  si žádost doma nemohou vytisknout, postupují takto: 

- Od 9.4.2020 si mohou vyzvednout žádost spolu s Čestným prohlášením na           
sekretariátu základní školy, který je v provozu od pondělí do pátku, vždy od 7,30 –              
13,00 

- Dokumenty si vyplní doma a v zalepené obálce s označením ZÁPIS DO MŠ vhodí do               
schránky u ZŠ Prameny nebo pošlou poštou na adresu: 

ZŠ a MŠ Prameny, Prameny 838, Karviná – Ráj, 734 01 
- Po obdržení žádosti Vám do 3 pracovních dnů zašleme e mail nebo textovou zprávu              

o registraci Vaší přihlášky a informaci o přiděleném registračním čísle 

 

16.5.2020 bude zveřejněn seznam přijatých dětí do MŠ pouze s registračními čísly, tj. bez jména              
a příjmení dítěte, proto je nutné si pamatovat přidělené registrační číslo!!! Seznam bude             
zveřejněn na webu školy www.zs-prameny.cz, mateřská škola, aktuality a na facebooku školy. 

 

V případě jakýchkoliv dotazů volejte na tel.č. 773 773 566, 773 773 563 

http://www.zs-prameny.cz/
https://www.zs-prameny.cz/materska-skola/index.html
http://www.zs-prameny.cz/

