
Důležité: 

 DOPLNĚNÍ INFORMACÍ K ZÁPISŮM DO MŠ 2021 

 

Pro zjednodušení přijímacího řízení prosíme rodiče, aby:  

1. registrovali své dítě i elektronicky - na pracoviště MŠ, které si vyberou: 

MŠ Pražská  https://registrace.twigsee.com/f1/367430/materska-skola-prazska   

MŠ Osvobození  https://registrace.twigsee.com/f1/9fec5e/materska-skola-osvobozeni 

MŠ Komenského  https://registrace.twigsee.com/f1/12de11/materska-skola-

komenskeho 

MŠ Pod Náspem https://registrace.twigsee.com/f1/e439ed/materska-skola-pod-

naspem 

MŠ U Stínadel  https://registrace.twigsee.com/f1/ed9527/materska-skola-u-stinadel 

 

2. zároveň je však nutné podat žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání do MŠ 

v papírové verzi - zde  

Vyplněnou a podepsanou přihlášku předají rodiče v termínu od 2. do 16. 5. 2021 na 

ředitelství Mateřské školy Pelhřimov, Pražská 767, 393 01 Pelhřimov, a to jedním z těchto 

způsobů: 

 - do datové schránky školy (c6xram6)  

-  e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat jen prostý e-mail) na adresu 

msprazska@mupe.cz  

-  poštou na adresu Mateřská škola Pelhřimov, Pražská 767, 393 01 Pelhřimov 

 -  vyplněnou přihlášku lze též vhodit v označené obálce do poštovní schránky jednotlivých 

pracovišť MŠ Pelhřimov  

-  pokud byste potřebovali z vážného důvodu předat přihlášku osobně, musíte alespoň den 

předem telefonicky kontaktovat vedení vámi vybraného pracoviště MŠ, které vám přidělí 

časovou rezervaci 
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Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání musí obsahovat tyto přílohy:  

-  kopii rodného listu dítěte (zvláštní příloha), která bude po proběhnutém řízení řádně 

skartována, pokud si ji rodiče nevyžádají vrátit zpět  

-  potvrzení dětského lékaře o řádném očkování dítěte dle očkovacího kalendáře musí být 

uvedené přímo na tiskopisu Žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání, případně zaslané e-

mailem od pediatra. Pokud dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný 

zástupce dodat lékařské potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování 

podrobit pro kontraindikaci. Potvrzení o řádném očkování nemusí mít děti s povinnou 

předškolní docházkou. 

(MŠ nepřijímá čestné prohlášení rodičů o povinném očkování dítěte, ale pouze 

potvrzení dětského lékaře) 

 

 

 

Registrační čísla: Každá řádně vyplněná přihláška (včetně příloh) bude zaevidována a bude 

ji přiděleno registrační číslo, které bude rodičům oznámeno e-mailem nebo SMS zprávou. 

Výsledky přijímacího řízení do MŠ Pelhřimov budou zveřejněny 31. 5. 2021 na webových 

stránkách mateřské školy a vyvěšeny na přístupném místě u jednotlivých pracovišť MŠ (z 

důvodu ochrany osobních údajů se nezveřejňují jména přijatých dětí, ale pouze registrační 

čísla, která byla přihlášeným dětem přidělena).  

Vzhledem k tomu, že se osobně neuvidíme, jako nepovinnou přílohu nám můžete (ale 

nemusíte) napsat pár vět o vašem dítěti a hlavně nezapomeňte na přihlášce uvést to 

pracoviště MŠ, kam chcete, aby vaše dítě od září 2021 nastoupilo k předškolnímu 

vzdělávání. 

Těšíme se na vás  

 

Pokud máte jakékoliv dotazy, neváhejte a pište nebo volejte  

Kontakty:  

e-mail:msprazska@mupe.cz  

DS:c6xram6  

MŠ Pražská – 778 772 287  



MŠ Osvobození – 731 449 724  

MŠ Komenského – 776 565 326  

MŠ Pod Náspem – 777 325 538  

MŠ U Stínadel – 602 295 554  

 

       ředitelka mateřské školy 

         Mgr. Věra Harudová 


