
Začal zápis do mateřské školy v Obrnicích
REDAKČNÍ VÝBĚR

Ředitelka mateřinky v Obrnicích Vladimíra Pechanová vyhlašuje
zápis dětiček do předškolního vzdělávání. 

Zápis mohou rodiče provést buď pomocí datové schránky, 
poštou nebo e-mailem a to v termínu od 3.5.2021 - 7.5.2021. 
Nebo osobně v termínu 11.5.2021 - 12.5.2021 od 8:30 - 11:30 hodin.
 
V případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je
nezbytné organizovat příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší
koncentraci a k vyššímu pohybu osob v prostorách školy. 

Zákonný zástupce si telefonicky, prostřednictvím SMS telefonního
čísla 608 76 33 66 zažádá o termín osobního podání, které mu
bude SMS zpětně potvrzeno, nebo nabídnut jiný termín. Termín lze
takto domluvit i prostřednictvím e-mailu reditel@msobrnice.cz.
Pokračování na straně 2 - 3.
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Zápis do mateřské školy v Obrnicích
ŘEDITELKA MATEŘSKÉ ŠKOLY

do datové schránky školy 4j2kvsw 
e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen
poslat prostý email!), reditel@msobrnice.cz
poštou: Mateřská škola Obrnice, okres Most, příspěvková
organizace, Nová výstavba 168, 435 21 Obrnice

jméno a příjmení žadatele (dítěte), 
datum narození, 
místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování
(podle § 19 odst. 3 správního řádu), 
označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní
mateřská škola), 
podpis osoby, která žádost podává (v tomto případě podpis
zákonného zástupce, který dítě při podání žádosti zastupuje). 

jméno a příjmení tohoto zástupce, 
místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu
pro doručování. 

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů, je možné žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání
učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické
podobě. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:

Termín: ·3.5.2021- 7.5.2021 podání žádosti o přijetí k předškolnímu
vzdělávání způsobem:

1.
2.

3.

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických
prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického
podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany
zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

Při podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání uvede
zákonný zástupce dle správního řádu náležitosti stanovené v § 34b
odst. 2 školského zákona, kterými jsou: 

S ohledem na zastoupení dítěte jeho zákonným zástupcem či jinou
osobou k tomu oprávněnou je zároveň podstatné zjišťovat: 

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň
podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat. 
Pro doložení rodných listů platí, že stačí odeslat jejich prostou
kopií dálkovým způsobem. 
Místo trvalého pobytu dítěte u spádových dětí ověří ředitel školy
na obecním úřadě, který vede evidenci obyvatel.  

Co je
zapotřebí
doložit?

1 . )  ŽÁDOST O PŘI JETÍ  DÍTĚTE
K PŘEDŠKOLNÍMU
VZDĚLÁVÁNÍ
 
2 . )  DOLOŽENÍ ŘÁDNÉHO
OČKOVÁNÍ DÍTĚTE.
PODMÍNKOU PŘI JETÍ  DÍTĚTE
DO MŠ JE PODLE §  50
ZÁKONA O OCHRANĚ
VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ JE
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 .  

3 . )  DOLOŽENÍ KOPIE
RODNÉHO LISTU DÍTĚTE

4 . )  KRITÉRIA PRO PŘI J ÍMÁNÍ
DĚTÍ  K PŘEDŠKOLNÍMU
VZDĚLÁVÁNÍ – PODEPSANÉ



Termín:
11.5.2021- 12.5.2021 od 8:30 11:30 po půlhodinovém intervalu

osobní podání: v případě osobního podání žádosti zákonným
zástupcem dítěte je nezbytné organizovat příjem žádostí tak, aby
nedošlo k vyšší koncentraci a k vyššímu pohybu osob v
prostorách školy. Zákonný zástupce si telefonicky, prostřednictvím
SMS telefonního čísla 608 76 33 66 zažádá o termín osobního
podání, které mu bude SMS zpětně potvrzeno, nebo nabídnut jiný
termín. Termín lze takto domluvit i prostřednictvím e-mailu
reditel@msobrnice.cz stejným způsobem.

13.5.2021 od 8:30 do 14:30- možnost vyjádřit se k podkladům
přijímacího řízení po telefonické domluvě a oboustranného
potvrzení času.

25.5.2021 od 8:30 do 14:30- předávání rozhodnutí o přijetí dítěte k
předškolnímu vzdělávání.

26.5.2021 budou zveřejněny výsledky o přijetí dítěte k
předškolnímu vzdělávání (budova MŠ, www.msobrnice.cz), pod
registračními čísly (které Vám bude přiděleno a zasláno na
aktuální kontakt uvedený v žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu
vzdělávání)

Pro případné zodpovězení dotazů mohou zájemci kontaktovat
ředitelku školy na telefonním čísle 608 763 366 či e-mailu:
reditel@msobrnice.cz

Pro děti narozené od 1.9.2015 do 31.8.2016
je předškolní vzdělávání povinné.

MAJÁK STRANA 03

"Na všechny
děti a rodiče

se moc
těšíme."

ŘEDITELKA MATEŘSKÉ
ŠKOLY

mailto:reditel@msobrnice.cz
http://www.msobrnice.cz/
mailto:reditel@msobrnice.cz


 

Na aktivizačních činnostech se s

námi můžete domlouvat

individuálně. S dětmi například

vybarvujeme omalovánky nebo teď

máme třeba v plánu vyrábět

včeličky, které by mohly zdobit

dveře u vás doma.  

Také nabízíme doučování!

Hrozí vašemu dítěti špatné známky?

Potřebuje doučit učivo ze zmeškaných
hodin? Není si v některém předmětu
jisté? Nerozumí učivu? Je pro něj výuka
příliš rychlá? 

Nabízíme pomoc rodičům při přípravě
dětí do školy pod dohledem pracovníka
SAS. Doučování by probíhalo v prostorách
SAS na adrese Obrnice, Nová výstavba
206 (vchod z boku). Ničeho se nebojte a
přijďte se s námi domluvit. Rádi vám
pomůžeme. Váš tým SAS.

 

Aktivizační
činnost
VÁCLAV

Dne 15. 4. 2021 jsme v rámci

aktivizačních činností v SAS tvořili

lapače snů. Stačilo nám k tomu

pouze několik věcí - papír, bavlna,

peříčka, drátek a lepidlo. Lapače se

moc se povedly a děti si je hotové

odnesly domů, kde si je pověsí nad

postel, aby odháněly noční můry. 

S malými dětmi jsme pokračovali v

tvorbě „minizoo“ z plastelíny, která

zdobí prostor herny SAS. Do naší

malé zoo přibyli berušky, motýlci,

želvička a další zvířátka.
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Barevné prolézací tunely dostávají také velice
zabrat. Kdo by se chtěl pobavit, a není mu
méně než 6 a více než 12 let, je tu vítán. Určitě
se nebude nudit.

K dispozici tu máme počítač, na který se každý
dostane bezplatně. K prvnímu vstupu
potřebujete pouze dobrou náladu, sebe a
,,žákajdu“. Jo, a pokud se někomu ve škole
nedaří, tak to nám vůbec nevadí, pomůžeme
úplně každému! 

NZDM GALAXIE
NATAŠA

PRACUJEŠ V KLUBU PRO DĚTI A MLÁDEŽ
 

OD 6 DO 12 LET, CO BYS O NĚM ŘEKLA TĚM DĚTEM 
 

Z OBRNIC, KTERÉ O NĚM JEŠTĚ NESLYŠELY?

V rámci aktivizační činnosti si děti podle své
fantazie kreslily koláč na papír. Na aktivizační
činnosti děti docházejí po dvou, ale i tak si u
toho užijeme spoustu zábavy. NZDM Galaxie
neslouží pouze na tvorbu domácích úkolů.
Pokud si náš malý uživatel nedonese domácí
úkol nebo se nechce doučovat, respektujeme
to. 

Zahrajeme si hru, namalujeme výkres,
stříháme, lepíme.

 Děti u nás neustále malují, tempery jsou
žádané zboží. Darovaná tabule si například
nemůže stěžovat na vrstvy usedlého prachu,
křídy se doslova bojí o svůj život. Během
několika krátkých minut je díky dětem z jedné
dlouhé křídy pahýl.

Každý den děti vyžadují soutěž o vědomostní
hru s názvem: Napiš, kolik znáš: pohádek,
druhů zeleniny, značek aut, druhů princezen
apod. 
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Od 1. 10. 2019 do 31. 3. 2021 probíhal v Obrnické

poradně projekt financovaný Evropskou unií pod

názvem „Poradna jako nástroj prevence“. 

Velká část naší práce byla ovlivněna nouzovými

stavy v České republice a výskytem onemocnění

COVID 19. Přesto bylo s naší službou a uživateli

uzavřeno za celou dobu projektu 116 smluv.

Uživatelé se mohli rozhodnout, zda budou svůj cíl

plnit dlouhodobě nebo se na nás obrátí během celého

období opakovaně. Doba „koronavirová“ se stala

dobou „onlinovou“. Mnohé podklady se daly zasílat

elektronicky, též pracovní pohovory probíhaly přes

počítač a uživatelům stačilo využít naší služby a

možnosti IT lektora, který často pomáhal. Stále se

na nás uživatelé obraceli se pomocí domluvit

splátkové kalendáře, předání informací, jak řešit

své dluhy, apod.

Petra

Poradna jako nástroj prevence

71 LIDÍ VYHLEDÁVALO
ZAMĚSTNANÍ

21 BYLO ZAMĚSTNÁNO

23 LIDÍ POTŘEBOVALO
POMOCI S DLUHY

60 LIDEM JSME POMOHLI
VYŘÍDIT DÁVKY SSP A
PHN

S ČÍM VŠÍM JSME POMÁHALI?

ZHODNOCENÍ
PROJEKTU PORADNA
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k r á t k ý  v ý b ě r  n a b í d e k  n a  t r h u
p r á c e

R e d a k č n í  v ý b ě r  z  i n t e r n e t u

NABÍDKY
PRÁCE

DĚLNÍK V
ODPADOVÉM
HOSPODÁŘSTVÍ

Ukončené základní vzdělání
Spolehlivost a samostatnost
Ochotu manuálně pracovat s
odpady
Nástup možný ihned
Tel.č.: 727 956 542

Nejrychlejší a nejjednodušší cestou, jak hledat práci je
internet. Doporučujeme stránky Úřadu práce
www.uradprace.cz, kde můžete využít různých filtrů a
vyhledávacích parametrů.

Pokud si nebudete vědět rady, vždy můžete navštívit
kteroukoliv z našich služeb. Moc rádi Vám
pomůžeme.

PRACOVNÍK
ÚKLIDU

úklid v podniku výroby a
prodeje hydraulické techniky
povrchové čištění výrobní
techniky a strojů
Ranní směna 08:00 - 12:00,
po-pá
práce na DPP
Tel.č.: 800 100 187

VÝPOMOC VE
VÝROBĚ

obsluha strojů a zařízení
 kontrola kvality jednotlivých
dílů
 finální úprava dílů
lokalita Most, Žatec
Částečný úvazek
Vhodné pro: Bez praxe
Tel.č.: 605 461 011
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KDE HLEDAT PRÁCI?


