
                Základní škola a Mateřská škola Lochovice,  

  okres Beroun, příspěvková organizace 

č.p. 4, 267 23 Lochovice 

 

vyhlašuje 

 

 

 

 

 s ohledem na krizová opatření a nařízení MŠMT   

 od 2. 5. 2021 – 16. 5. 2021 

 
V souladu s Opatřením k zápisům do MŠ pro školní rok 2021/2022 vydaného 

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, budou zápisy k předškolnímu 

vzdělávání pro školní rok 2021/2022 probíhat bez přítomnosti dětí a zákonných 

zástupců. Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce je nutné, aby 

doložila své oprávnění dítě zastupovat.  

Rodiče mají tyto možnosti:  

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

možné podání (tj. Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání) učinit písemně nebo 

ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné 

doručit následujícími způsoby:  

1. Datovou schránkou 

2. Emailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce 

3. Poštou 

4. Vhodit do schránky ZŠ Lochovice na vstupních vratech do areálu školy 

nebo osobním podáním v ZŠ. 

 

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání: 

Rodiče vyplní žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání, kterou najdou na: 

webových stránkách školy – záložka  Zápis k předškolnímu vzdělávání – Žádost o 

přijetí. 

K žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání přiloží: 

1. Prostou kopii rodného listu dítěte. 

2. Potvrzení o řádném očkování dítěte, které najdete na: webových stránkách  

     školy, vyplní praktický dětský lékař vašeho dítěte  – záložka  Zápis    

     k předškolnímu vzdělávání. 

 



3. Podepsaná Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v Základní 

škole a Mateřské škole Lochovice, okres Beroun, příspěvková organizace ze dne 

29. 03. 2021. Kritéria najdete na: webových stránkách školy – záložka  Zápis 

k předškolnímu vzdělávání – Kritéria pro přijímání dětí. 

 

 

Pokud si shora uvedené dokumenty nemůžete vytisknout z webových stránek 

školy, lze si je vyzvednout v kanceláři školy, vyplnit a odevzdat. 

 

Má-li ředitel školy pochybnosti o pravosti doložených dokladů k žádosti o 

přijetí do Základní školy a Mateřské školy Lochovice, okres Beroun, příspěvková 

organizace k předškolnímu vzdělávání, může vyžádat po zákonných zástupcích 

jejich originál nebo ověřenou kopii.  

 

 

 

 
 
 

Těšíme se na Vás. 

Mgr. Radka Hlaváčová  - ředitelka  ZŠ a MŠ Lochovice 

 

 

 

 

 

 
 


