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ORGANIZACE K ZÁPISU DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY  

PRO ŠKOLNÍ ROK 2020-2021 

Z důvodu mimořádných opatření vlády k ochraně obyvatelstva související s 

onemocněním COVID-19 proběhne zápis do mateřské školy v termínu: 

 Od 2.května do 16.května 2020 bez osobní přítomnosti dětí a zákonných 

zástupců v mateřské škole. 

Přihlášku lze možno podat:  

 Datovou schránkou – y84hqcv 

 Emailem s elektronickým podpisem (nelze poslat prostý email) 

 Poštou 

 Osobním podáním v mateřské škole po telefonické domluvě  

  tel: 774 779 818 

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. 

Požadované dokumenty: 

 Vyplněná žádost o přijetí dítěte - příloha 

 Čestné prohlášení zákonných zástupců o řádném očkování dítěte- příloha 

 Kopie očkovacího průkazu 

 Kopie rodného listu 

Vedle doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely 

správního řízení o přijetí do mateřské školy dokládat žádné jiné vyjádření nebo 

potvrzení lékaře. 

Ředitel školy porovná očkovací průkaz s očkovacím kalendářem - tedy porovná, zda 
dítě bylo očkováno všemi vakcínami, které v jeho věku má mít.  

V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný 
zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je 
dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou 
kontraindikaci. 

 

Povinné předškolní vzdělávání:Povinnost plnit předškolního vzdělávání mají děti, 
které dosáhly do 31. 8. 2020 pěti let. Toto dítě nepotřebuje doložení čestného 
prohlášení o očkování ani kopii očkovacího průkazu.  



 Dle zákona č. 561/2004 Sb. § 183 odst.2,ve znění pozdějších předpisů, se 

kladná rozhodnutí o přijetí dítěte oznamují zveřejněním seznamu 

uchazečů pod přiděleným registračním číslem na veřejně přístupném 

místě, a to na dobu 15 dnů ode dne vyvěšení, tímto se považují za 

oznámená. 

 

 Registrační číslo Vám bude zasláno  SMS zprávou nebo emailem (dle 

údajů na žádosti o přijetí dítěte) 

 

  Rozhodnutí o přijetí bude zveřejněno pod přiděleným registračním číslem:  

 na vstupních dveřích, na brance MŠ  

 na nástěnce s Úředními oznámeními uvnitř  mateřské škole 

 na webových stránkách školy www.mssnezenka.cz 

 

 Součástí rozhodnutí je datum zveřejnění 

 

 Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude zákonným 

zástupcům dítěte doručeno doporučeným dopisem v příslušných 

termínech.  
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