
INFORMACE PRO RODIČE  

ZÁPIS K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022 

Lesní mateřská škola Boreček, se sídlem Borek č. p. 52, 277 14 Borek 

 

Postup zápisu pro školní rok 2021/2022: 

1. Vytiskněte si žádost o přijetí. Formulář žádosti je k vyzvednutí i na obecním úřadu Borek 
v úředních hodinách (pondělí a středa 8:00 – 13:00 a 16:00 – 18:00). 

2. Žádost vyplňte, podepište, nechte potvrdit dětským lékařem Potvrzení o očkování dítěte 
(součást žádosti). 

3. Přiložte prostou kopii rodného listu dítěte. 
4. Všechny tyto dokumenty vložte do obálky a obálku označte: ZÁPIS.  

 
Podat přihlášku lze: 

1. Osobním odevzdáním 12. 5. od 15:00 do 18:00 hod. v budově obecního úřadu Borek. 
2. Vložením do poštovní schránky obecního úřadu Borek nebo zasláním poštou (ne doporučeně) 

na adresu Obec Borek, Borek č. p. 61, 277 14 Borek. 
3. Datovou schránkou: 78hbgjf 
4. Emailem na adresu info@obuborek.cz s elektronickým podpisem.  

Pozor, žádost nelze podat jen e-mailem bez elektronického podpisu! 

Podávání žádostí nejdříve od 6. 5. 2021 do 16. 5. 2021! 

 
Průběh přijímacího řízení: 

1. Na Vaši e-mailovou adresu, kterou uvedete v žádosti, Vám bude zaslán potvrzovací email s 
přiděleným registračním číslem.  

2. Pod registračními čísly bude zveřejněn seznam přijatých dětí (nejpozději 11. 6. 2021) na 
webové stránce obce Borek www.obecborek.cz a na úřední desce obecní úřadu Borek, kde 
bude zveřejněn po dobu 15 dní. 

3. Děti jsou přijímány dle Kritérií pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 
2021/2022, které jsou k dispozici na úřední desce obecního úřadu Borek. 

4. Pro děti ve věku do 3 let bude přijetí podmíněno zkušební dobou v délce 3 měsíce. 

Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, můžete ale požádat o jeho 
vydání. Příp. rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno v písemné podobě. 

Průběh přijímacího řízení se řídí zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších 
předpisů. 

Máte-li jakékoliv dotazy, kontaktujte nás: info@obuborek.cz. 

 

V Borku, dne 20. 4. 2021       Vratislav Ryk, starosta obce 


