
ZÁPIS DO MATEŘSKÝCH ŠKOL V TROJANOVICÍCH PROBĚHNE V REŽIMU 

MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ 

 

Žádost mohou zákonní zástupci doručit následujícími způsoby: 

 

1. do datové schránky pošty školy 559kkun do 4. 5. 2020, 

 

2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem na adresu vedoucí učitelky MŠ 

silvie.balcarkova@mstrojanovice.cz  do 4. 5. 2020 (nelze jen poslat prostý email), 

 

3. poštou na adresu Mateřská škola Trojanovice, Trojanovice 345, 744 01 Frenštát pod 

Radhoštěm s nejzazším termínem podání 4. 5. 2020, 

 

4. osobní podání v kanceláři MŠ Trojanovice 345 dne 4. 5. 2020 v době od 8:00 do 16:00 

hodin (spolu s vyplněnou žádostí předloží zákonný zástupce dítěte občanský průkaz a rodný 

list dítěte). V tomto případě je nezbytné organizovat příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší 

koncentraci a pohybu osob v prostorách mateřské školy. 

 

Další informace 

• Žádost je ke stažení na těchto stránkách školy www.mstrojanovice.estranky.cz. 

V nezbytném případě si žádost můžete vyzvedávat osobně po telefonické domluvě s paní 

vedoucí učitelkou Silvií Balcárkovou (776 693 081). 

 

Žádost obsahuje 2 strany (prosíme o oboustranný tisk): 

 
• na druhé straně žádosti je potvrzení od lékaře o pravidelném očkování dítěte, které MŠ 

vyžaduje v souladu s § 50 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, 

• toto potvrzení nebudeme vyžadovat od dětí, pro které bude předškolní vzdělávání povinné 

(tzn. děti, které dovrší do 1. září 2020 věku 5 let), 

• prosíme o čitelné vyplnění e-mail adresy zákonného zástupce, na kterou Vám bude po 

obdržení žádosti zasláno registrační číslo a po ukončení přijímacího řízení (ve lhůtě do 30 

dnů od obdržení žádosti)  také výsledek přijímacího řízení, 

• do kolonky zmocněnce zákonní zástupci volí jednoho zákonného zástupce, 

kterému je vydáváno Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 

z důvodu usnadnění administrace. 

 
O přijetí dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami rozhoduje vedení školy na základě 

odborného posudku školského poradenského zařízení. 

 

S dotazy se obracejte na paní vedoucí MŠ – 776 693 081. 
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