
ZÁPIS DO ROZTOCKÝCH MATEŘSKÝCH ŠKOL  

NA ŠKOLNÍ ROK 2020/2021 

 
Informace pro rodiče (zákonné zástupce dítěte), kteří chtějí podat žádost o přijetí 

dítěte k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2020/2021 
 

 

Vážení rodiče,  

v souvislosti s mimořádnými opatřeními ministerstva zdravotnictví a vlády k ochraně 

obyvatelstva a prevenci nebezpečí rozšíření onemocnění COVID-19, bychom vás rády 

seznámily s organizací přijímacího řízení na školní rok 2020/2021 do mateřských škol v 

Roztokách. 

 

- TERMÍNY:  

Zápisy budou probíhat ve dnech 11. – 15. 5. 2020 bez osobní přítomnosti vás rodičů a 

dětí 

 

- ZPŮSOB PODÁNÍ: 

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je 

možné žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání učinit písemně nebo ústně do 

protokolu, anebo v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími 

způsoby:  

 

1. Do datové schránky školy. Každá mateřská škola má svojí vlastní datovou schránku: 

o MŠ Spěšného:  ID ghjkymd 

o MŠ Přemyslovská:  ID 7qakykj 

o MŠ Havlíčkova: ID wwzkykq 

 

2. E-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!). 

Emailové adresy pro zaslání žádosti jsou: 

o MŠ Spěšného:  zapis2020.spesneho@seznam.cz 

o MŠ Přemyslovská:  zapis2020.premyslovska@seznam.cz 

o MŠ Havlíčkova:  zapis2020.havlickova@seznam.cz 
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3. Poštou. Adresy doručení žádostí jsou: 

o MŠ Spěšného:  Spěšného 288, 252 63 Roztoky 

o MŠ Přemyslovská:  Přemyslovská 1193, 252 63 Roztoky 

o MŠ Havlíčkova:  Havlíčkova 1024, 252 63 Roztoky 

 

4. Preferovaly bychom písemné podání přihlášky přímo do schránky školy bez 

osobního setkání.  

 

- PŘIHLÁŠKA: 

Ke stažení na stránkách školy: 

o MŠ Spěšného:  www.msroztoky.cz 

o MŠ Přemyslovská:  www.mspremyslovska.cz 

o MŠ Havlíčkova:  www.mshavlickovaroztoky.cz 

 

Prosíme o řádné vyplnění, místo potvrzení dětského lékaře doložte vaše čestné 

prohlášení, že je dítě řádně očkováno a přiložte kopii očkovacího průkazu. 

Povinnost očkování se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání. 

Spolu s přihláškou vyplňte, prosím, „Výzvu k nahlížení do spisu“ – taktéž ke stažení 

na stránkách škol. Je to výzva k případnému doplnění – nahlédnutí do spisu, je možno 

ji na vaši žádost zrealizovat po telefonu, emailem apod. Taktéž, prosíme, přiložit. 

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí vašeho dítěte do mateřské školy vám bude zasláno 

doporučeně poštou dne 8. 6. 2020. 

 

- KRITÉRIA: 

Kritéria pro přijetí dítěte do roztockých mateřských škol jsou zpřístupněna na hlavních 

budovách škol a na jejich webových stránkách.     

 

         

Bc. Jana Kellerová, ředitelka MŠ Spěšného 

Hana Novotná, ředitelka MŠ Přemyslovská 

Mgr. Hana Fialová, ředitelka MŠ Havlíčkova            
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