
Základní škola a Mateřská škola Loukovec okres Mladá Boleslav 

Č.j.: 111/2020 

 

Vážení rodiče, 

vzhledem k vyjádření MŠMT ze dne 3. 4. 2020 v souvislosti s šířením   

COVID-19  je nutné radikálně změnit systém přijímání dětí k předškolnímu 

vzdělávání pro školní rok 2020/2021.  

Původní termín a způsob zápisu je zrušen! 

Zápis bude organizován bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců 

ve škole. 

 

Postup zápisu: 

 

Zákonný zástupce doručí  

 

1. žádost o přijetí 

 

2. Kopie rodného listu 

 

3. V současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře. Pro 

doložení povinnosti o očkování doloží zákonný zástupce tyto dva 

dokumenty: 

 

a) Prohlášení o očkování – vyplněné a podepsané zákonnými zástupci. 

Vzor ke stažení ZDE. 

 

b) Kopie očkovacího průkazu  

 

 

 

Tyto tiskopisy doručí do 16.5. 2020 některým z těchto uvedených způsobů: 

1. datovou schránkou (jskgiby) 

2. emailem s elektronickým podpisem (zs@zsloukovec.cz) 

3. poštou (Základní škola a Mateřská škola Loukovec, Loukovec 90, 294 11) 

4. osobně do školy od 2.5. do 16.5.2020 po předchozí telefonické dohodě (tel. 

731 411 548) 

 

https://www.zsloukovec.cz/zapis-do-ms.html


Naše škola vyžaduje doložení rodných listů dítěte - stačí jejich doložení prostou 

kopií dálkovým způsobem nebo přiložením kopie k žádosti při osobním předání. 

Místo trvalého pobytu dítěte u spádových dětí budeme ověřovat na obecním 

úřadě, který vede evidenci obyvatel. 

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují 

zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem 

řízení u každého uchazeče. 

Seznam bude zveřejněn na vývěsce na budově školy a webových stránkách školy, 

a to nejméně po dobu 15 dnů.  

V seznamu nemohou být uvedena jména, uchazeči zde budou uvedeni pod 

registračními čísly, která budou přidělena a oznámena zákonnému zástupci  

emailem, osobně nebo telefonicky. 

Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, můžete ale 

požádat o jeho vydání. Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání bude zasláno 

písemně. 

Předpokládaný termín zveřejnění je stanoven na den 28. 5. 2020. 

 
  

Po skončení mimořádných opatření uspořádáme setkání se zapsanými dětmi.  

 

V Loukovci 08.04. 2020                                             Mgr. Lenka Kolocová 

                                                                                                                    ředitelka školy 


