
Opatření města Česká Třebová k zápisům dětí k předškolnímu vzdělávání 

pro školní rok 2021/2022 
 

 

Vážení rodiče, 

vzhledem k aktuálnímu vývoji pandemie spojené s onemocněním COVID-19 a na základě 

opatření Ministerstva školství, kultury a tělovýchovy ze dne 05.03.2021 vydáváme toto 

opatření k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022 ve městě 

Česká Třebová. 

 

K výše uvedeným mimořádným opatřením budou zápisy dětí probíhat bez osobní 

přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole.  

 

Prosíme rodiče, aby přednostně využili podání přihlášky datovou schránkou, e-mailem 

s elektronickým podpisem, poštou, případně vhozením přihlášky do schránky umístěné 

na budově školy. Osobní podání přihlášky ve škole využijte, prosíme, jenom v krajním 

případě.  

 

Termín zápisů zůstává pro osobní podání úterý 4. května 2021 od 08:00 do 16:00 hodin. 

Termín zápisů při využití dalších možností, viz níže body 1 - 4, je od 2. května 2021 

do 16. května 2021. 

K přihlášce je nutné přiložit kopii rodného listu (stačí odeslat jeho prostou kopii) 

a potvrzení praktického dětského lékaře o řádném očkování dítěte.  

Přihlášku najdete na webových stránkách příslušné mateřské školy. 

Přihlášku můžete doručit následujícími způsoby:  

1. vhozením přihlášky do poštovní schránky umístěné na budově školy nejpozději 

do 16. května 2021:  

Převzetí vhozené přihlášky do poštovní schránky bude pak následně školou potvrzeno 

na telefon nebo e-mailovou adresu uvedené v přihlášce.  

2. do datové schránky školy nejpozději do 16. května 2021. Zde uvádíme IDDS 

jednotlivých škol: 

IDDS Mateřská škola Česká Třebová, Habrmanova: cqykp6u 

IDDS Mateřská škola Česká Třebová, U Koupaliště: mh9kp6q 

IDDS Mateřská škola Česká Třebová, U Stadionu: wbikp6i 

IDDS Mateřská škola Česká Třebová, Vinohrady: 64tkp6e 

3. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý e-mail!) 

nejpozději do 16. května 2021. 

Zde uvádíme e-mailové adresy jednotlivých škol: 

Mateřská škola Česká Třebová, Habrmanova: mshabrmanova@ceska-trebova.cz 

Mateřská škola Česká Třebová, U Koupaliště: msukoupaliste@ceska-trebova.cz 

Mateřská škola Česká Třebová, U Stadionu: msustadionu@ceska-trebova.cz 

Mateřská škola Česká Třebová, Vinohrady: msvinohrady@ceska-trebova.cz 

4. poštou nejpozději do 16. května 2021.  

5. osobně v termínu zápisu, tj. úterý 4. května od 08:00 do 16:00 hodin. 



Upozornění: Pokud zákonný zástupce podá žádost prostřednictvím jiných technických 

prostředků, než jsou výše uvedené (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, 

faxem apod.), je nutné, aby ji do 5 dnů potvrdil, jinak se k žádosti nepřihlíží. 

V případě, že nemáte možnost využít elektronického podání žádosti a přijdete do školy 

osobně, dodržujte prosím platná mimořádná protiepidemická opatření. Pro individuální 

schůzku je možné využít rezervaci časů (na tel. viz níže). Dbejte, prosíme, na svoji 

bezpečnost i bezpečnost pracovníků školy. 

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své 

oprávnění dítě zastupovat. 

Doložení řádného očkování dítěte  

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění 

povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti 

nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost 

se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.  

Zákonný zástupce tuto povinnost dokládá potvrzením praktického dětského lékaře. 
Potvrzení na žádost vydá lékař za podmínek dodržení nastavených protiepidemických 

opatření.  Vhodné je předem telefonicky kontaktovat lékaře a objednat si termín návštěvy dle 

zvyklosti ordinace. Individuálně je třeba řešit případ, kdy je rodina v karanténě nebo izolaci. 

Pokud některý z lékařů poskytuje potvrzení e-mailem, je to jistě také možné, ale opět po 

předchozí domluvě. 

Vedle doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení o 

přijetí do mateřské školy dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře.  

V případě nejasností kontaktujte, prosíme, příslušnou mateřskou školu: 

Mateřská škola Česká Třebová, Habrmanova: 

Hana Najmanová, tel. 736518004, e-mail: mshabrmanova@ceska-trebova.cz, 

www.mshabrmanova.cz 

 

Mateřská škola Česká Třebová, U Koupaliště:  

Irena Brůnová, tel. 736518003, e-mail: msukoupaliste@ceska-trebova.cz, 

www.ukoupaliste.estranky.cz  

 

Mateřská škola Česká Třebová, U Stadionu:  

Ludmila Pechancová, tel: 736818007, e-mail: msustadionu@ceska-trebova.cz,   

www.msustadionu.cz  

 

Mateřská škola Česká Třebová, Vinohrady: 

Jana Herynková, tel. 736518000, e-mail: msvinohrady@ceska-trebova.cz, 

www.ms-vinohrady.cz 

 

Děkujeme za pochopení.  

 

V České Třebové dne  

 

Ing. Alica Hudečeková 

vedoucí odboru školství, kultury a tělovýchovy 
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