
 

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY HOŠTEJN 
PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022 

PROBĚHNE OD 3.5.2021 DO 14.5.2021 BEZ PŘÍTOMNOSTI VE ŠKOLE JEDNÍM Z TĚCHTO ZPŮSOBŮ: 
1. Doručením žádosti o přijetí nebo o odklad osobním podáním v budově ZŠ Hoštejn na základě telefonického objednání  

 (po telefonické domluvě lze osobní podání nahradit vhozením žádosti do uzamčené poštovní schránky u vchodu do ZŠ) 

2. Zasláním žádosti o přijetí nebo o odklad poštou na adresu ZŠ a MŠ Hoštejn, Hoštejn 16, 789 01 Zábřeh 

3. Zasláním žádosti o přijetí nebo o odklad do datové schránky školy (id ixmmdpr) 

4. Zasláním žádosti o přijetí nebo o odklad mailem s elektronickým podpisem (zs.hostejn@seznam.cz) 

Spolu s žádostí o přijetí je nutné doručit prostou kopii rodného listu a potvrzení od lékaře. 
TISKOPISY ŽÁDOSTI O PŘIJETÍ A POTVRZENÍ OD LÉKAŘE LZE NAJÍT NA www.zsamshostejn.cz NEBO VYZVEDNOUT V MŠ NEBO V ZŠ.   

                                                                                                                                                                                                                     
Co vám nabízíme? 

☺ Rodinné prostředí a klima školy založené na vzájemné 
úctě a respektu mezi pedagogem a dítětem.  

☺ Dobře vybavená herna a třída MŠ s množstvím 
hraček, her a didaktických pomůcek k rozvoji dětí. 

☺ Rozvoj rozumových schopností dětí pomocí metody 
NTC Learning. 

☺ Logopedická péče přímo v MŠ. 
☺ Keramická dílna v budově MŠ. 

☺ Výuka hry na zobcovou flétnu. 
☺ Zdravé prostředí pro vycházky a hry venku. 
☺ Všestranné vyžití dětí na zahradě MŠ (trampolína, 

pískoviště, altán, prolézačky, koloběžky, tříkolky, 
jízdní kola). 

☺ Výlety a návštěvy kulturních akcí. 
☺ Zdravá a chutná strava (vlastní školní kuchyně).  
☺ Přijetí dětí již od 2 let v případě volné kapacity.

 
Prosíme, aby zápis absolvovaly všechny děti, které nastoupí do mateřské školy v průběhu celého školního roku 2021/2022. 

Pro více informací nás můžete kontaktovat na tel. 736 223 039, dotazy můžete psát také na zs.hostejn@seznam.cz. Další 
informace naleznete na www.zsamshostejn.cz. 

 
Předškolní vzdělávání je povinné pro všechny děti, které v průběhu školního roku 2021/2022 dovrší 6 let. Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 
zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní 
nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.  
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