
MATEŘSKÁ ŠKOLA, TĚŠETICE, OKRES ZNOJMO, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 

                 Těšetice 62, 671 61 Prosiměřice, tel. MŠ 515 271 692, e-mail: Ms.tesetice@tesetice.cz 

__________________________________________________________________________________ 

 

Termín zápisu do MŠ Těšetice je 11. 5. 2022 

do 14.00 hod. 

Na internetových stránkách obce, pod záložkou Mateřská škola, jsou k dispozici tiskopisy ke 

stažení – Žádost o přijetí a Formulář ke zpracování osobních údajů (pokud nemáte 

možnost tisku, tiskopisy Vám budou vydány v budově Mateřské školy Těšetice). 

 

Žádost mohou zákonní zástupci doručit následujícími způsoby:  

. 

1. osobním podáním 11. 5. 2022 od 8.00 – 14.00 hodin v ředitelně školy  

2. do datové schránky školy – ysgk2fp 

3. e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce 

/ms.tesetice@tesetice.cz/.Bez uznávaného elektronického podpisu je nutné, aby 

Žádost o přijetí zákonný zástupce do 5 dnů potvrdil, jinak se k žádosti nepřihlíží,   

4. poštou (rozhodující je datum podání na poštu, doporučujeme zaslat doporučeně). 

Dokumenty, které zákonný zástupce osobně předloží nebo zašle jako přílohu: 

• Žádost o přijetí dítěte do MŠ 

• Formulář ke zpracování osobních údajů 

• Rodný list dítěte / při dálkovém zápisu – email, DS, pošta-  zašlete kopii, ta bude přiložena 

jako součást spisu dítěte/ 

• Váš platný průkaz totožnosti  
 

K zápisu do MŠ v období od 2. do 16. května nemohou podat přihlášku cizinci s vízem za 

účelem strpění pobytu na území ČR podle § 33 odst. 1 písm. a) zákona o pobytu cizinců na 

území ČR  („uprchlíci“) s místem pobytu ve spádové oblasti. Pro tyto cizince – uprchlíky 

je určen termín zápisu  období od 1. června 2022 do 15. července 2022 – 6. 6. 2022 od 8.00 

– 13.00 

Для зарахування в МОЗ у період з 2 по 16 травня не можуть подати заяву 

іноземці з візою для того, щоб стерти перебування на території ЧР відповідно до 

§ 33 п. Пункт 1 а) Закону про перебування іноземців на території ЧР («біженці») з 

місцем перебування в зоні відчуження.Для цих іноземців – біженців призначений 

термін зарахування з 1 червня 2022 року по 15 липня 2022 року – 6. 6. 2022 od 8.00 

– 13.00 

 

Dlja zarachuvannja v MOZ u period z 2 po 16 travnja ne možut' podaty zajavu inozemci z 

vizoju dlja toho, ščob sterty perebuvannja na terytoriji ČR vidpovidno do § 33 p. Punkt 1 a) 

Zakonu pro perebuvannja inozemciv na terytoriji ČR («biženci») z miscem perebuvannja v 
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zoni vidčužennja.Dlja cych inozemciv – biženciv pryznačenyj termin zarachuvannja z 1 

červnja 2022 roku po 15 lypnja 2022 roku – 6. 6. 2022 od 8.00 – 13.00 


