
Mateř ska  s kola Jilemnice, 
př í spe vkova  ořganizace 

Roztocká 994, 514 01 Jilemnice, 

IČO: 710 111 70, telefon: 481 544 072 

email: msjilemnice.reditelstvi@seznam.cz 

zastoupená ředitelkou školy Mgr. Monikou Královou, MBA 

 

Vážení rodiče, 

Zápis dětí bude probíhat prezenčně, za přítomnosti zapisovaného dítěte, na adrese: 

MŠ Roztocká  Roztocká 994, Jilemnice   9. 5. 2023 od 15:00 – 17:00 hodin 

MŠ Zámecká  Zámecká 232, Jilemnice  10. 5. 2023 od 15:00 – 17:00 hodin 

MŠ Valteřická  Valteřická 716, Jilemnice 11. 5. 2023 od 16:00 – 17:00 hodin 

Při naplnění kapacity preferovaného pracoviště se bude přihlížet k trvalé adrese pobytu dítěte na území 

města Jilemnice. 

Níže uvádíme detailní informace: 

• Žádost si vyzvedněte v MŠ v jakékoliv třídě od 2. 5. 2023 do 4. 5. 2023, nebo si stáhněte na webu 

MŠ, záložce „Zápis do MŠ“  

• Elektronický před-zápis bude spuštěn od 17. 4. 2023 do 8. 5. 2023, usnadní a urychlí vlastní zápis. 

Na webu www.elektronickypredzapis.cz stačí vyhledat naší mateřskou školu a před-zapsat se. 

Podrobné informace najdete v pdf „EP leták“.  

Nebo zkopírujte tento odkaz a vložte do vyhledávače. Přejdete přímo na informační stránku naší 

MŠ: https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/jilemnice  

Nejprve se zaregistrujte, následně Vás program navede, jak postupovat dále. 

Doručení žádostí: 

Žádosti doručte do MŠ na adresu jednotlivých pracovišť v období od 9. 5. do 11. 5. 2023 jedním z následujících 

způsobů: 

• do datové schránky (ID datové schránky – r54ksdy)    
• e-mailem s elektronickým podpisem 
• poštou (nejdéle do 11. 5. 2023) 
• přinesete osobně v den zápisu 

U zápisu se předkládá: 

· žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 

· potvrzení lékaře o pravidelném očkování dítěte (netýká se dětí, které dovrší k 31. 8. 2023 pěti let) 

· rodný list dítěte 

· průkaz totožnosti zákonného zástupce, popřípadě doklad o zmocnění zastupovat dítě v přijímacím 

řízení v případě osob, které osobně pečují o dítě v pěstounské péči 

· vyjádření školského poradenského zařízení v případě dítěte se zdravotním postižením 

Nahlédnout do spisu Vašeho dítěte můžete dne 16. 5. 2023 od 10:00 do 11:00 hodin na adrese 

ředitelství školy. 

Seznam registračních čísel přijatých dětí bude zveřejněn na místě obvyklém (webová stránka MŠ, 

vchodové dveře) v pátek 19. 5. 2023. Rozhodnutí o nepřijetí bude rozesláno zákonným zástupcům 

v pondělí 22. 5. 2023. 
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