
PODÁNÍ ŽÁDOSTI 
o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 

pro školní rok 2020/2021 
 

Ředitelka Mateřské školy Řepice po dohodě se zřizovatelem (Obec Řepice) oznamuje, že: 
V období od 2.- 16. května 2020 

budou přijímány žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021 

v Mateřské škole Řepice. 

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými 
opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním 
COVID-19 opatření k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021 
tato opatření: ZÁPISY BUDOU PROBÍHAT BEZ OSOBNÍ PŘÍTOMNOSTI DĚTÍ a 
zákonných zástupců v MATEŘSKÉ ŠKOLE. Zápis proběhne pouze formálně, podáním 
Žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání. Zápisy k předškolnímu vzdělávání proběhnou 

v souladu s právními předpisy. 
 

 

Postup podání žádosti o přijetí: 
1. Na webových stránkách školy www.msrepice.webnode.cz si stáhnete žádost o přijetí 

k předškolnímu vzdělávání, kterou vyplníte a podepíšete včetně vyplnění čestného 
prohlášení o očkování dítěte (pokud k 1.9.2020 dítě nedosáhne 5 let). 

2. K žádosti přiložte kopii očkovacího průkazu (pokud k 1.9.2020 dítě nedosáhne 5 let)  

a kopii rodného listu dítěte. 

3. Možnosti doručení: 
– poštou na adresu: Mateřská škola Řepice, Řepice 173, Strakonice 386 01 

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

– doručením do datové schránky školy: h5sxubv 

– v krajním případě osobním doručením do školy (termín předání si sjednejte přes 
tel. 739 012 557) nebo osobním předáním na Obecní úřad Řepice (ve 

stanovených úředních hodinách) 
 

 

Kritéria pro přijímání dětí MŠ Řepice: 
1.Spádovost MŠ dle katastrálního území obce (trvalý pobyt v obci Řepice)- povinné 

předškolní vzdělávání (dítě, které dosáhne do 31.8.2020 věku 5 let) a přednostní přijetí 
dítěte, které před začátkem školního roku dosáhne nejméně 3 let věku- novela 

školského zákona č. 178/ 2016 Sb § 34. 

2.Trvalý pobyt v obci Řepice (dítě nebo jeden ze zákonných zástupců). 
3.Věk dítěte (starší dítě má přednost). 

 

 
Tíkalová Vladimíra, DiS.     Mgr. Tomanová Veronika 
starostka obce Řepice     ředitelka MŠ Řepice 


