
Zápis domateřské školy MŠ Maxe Švabinského pro školní rok 2020/2021

Vážení rodiče, vzhledem k mimořádným opatřením proběhnou v letošním roce zápisy 
do mateřských škol jinou formou – bez přítomnosti dětí. 

Zápisy proběhnou v termínu od 2. do 16. května 2020. 

Formuláře žádosti o přijetí vč. povinných příloh (čestné prohlášení a informovaný souhlas) 
budou k dispozici od 20. dubna 2020 
- on line: na webu jednotlivých školek, na webu města
- v papírové formě:  v Mateřské škole Antonína Sovy a Maxe Švabinského 

Vyplněný formulář žádosti spolu s čestným prohlášením, kopií rodného listu a 
informovaným souhlasem je možno doručit na jednotlivé mateřské školy:
- datovou schránkou
- e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze prostý email)
- poštou
- osobním předáním v budovách  jednotlivých mateřských škol (vyhnout se vyšší koncentraci 
osob)

S vyplněním žádosti poradí v nutných případech přímo v mateřské škole nebo v prostorách 
organizace Člověk v tísni (mobil: 608 121 375), a to ve dnech:

4. - 7. května 2020 vždy od 8:00 do 14:00 hodin
úterý 5. května 2020 od 8:00 do 16:00 hodin

Upozorňujeme, že pro děti v předškolním věku je povinná předškolní docházka. Ve školním 
roce 2020/2021 se tedy týká dětí, které se narodily od 1. září 2014 do 31. srpna 2015.
Nepřihlášení dítěte k povinnému předškolnímu vzdělávání je považováno za přestupek. 

V současné době jsou vzhledem k mimořádné situaci otevřeny pouze tři mateřské školy 
(označeny níže v tabulce červeně). Děti však můžete zapsat do těchto mateřských škol: 

telefon webové stránky
MŠ M.Švabinského 664 - ředitelství 417 821 067 www.msbilina.cz
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MŠ M.Švabinského 664 - ředitelství 417 821 067 www.msbilina.cz
MŠ Antonína Sovy 668 - odloučené pracoviště 417 534 436

MŠ Čapkova 869 - ředitelství 417 823 580 www.mscapkovabilina.cz
MŠ Za Chlumem 818 - odloučené pracoviště 417 823 681

MŠ Síbova 332 - ředitelství 417 823 860
MŠ Žižkovo údolí 275 - odloučené pracoviště 417 823 883 www.ms-bilina.cz
MŠ Aléská 264 - odl. pracoviště (kancelář ředitelky) 417 829 128
Jesle Žižkovo údolí 417 823 883

  O přijetí dítěte budete informováni na webových stránkách a úředních deskách 
jednotlivých mateřských škol pod číslem jednacím.   Dovolujeme si vás požádat, abyste 
v této mimořádné situaci přihlásili své dítě jen na jednu mateřskou školu.

Děkujeme. 

Městský úřad Bílina
Odbor školství, kultury a sportu
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