
ORGANIZACE ZÁPISU K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ 

Vážení rodiče,  

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními 

vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření 

k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022.  Zápisy 

k předškolnímu vzdělávání proběhnou v souladu s právními předpisy, ale stejně jako loni s 

upuštěním od některých tradičních postupů. 

Zápis se uskuteční v termínu dle školského zákona, tedy v období od 4. do 5. května 2021 

v době od 13.00 hodin do 16.30 hodin.  

Proběhne formální část zápisů s využitím seznamu dětí, které spadají do školského obvodu MŠ 

a mají právo na přednostní přijetí do dané mateřské školy (§ 34 odst. 3 školského zákona).  

Kritéria přijetí viz webové stránky školy – Mateřská škola - Dokumenty. 

Podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání: 

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů je možné podání 

(tj. Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání – 2021 - viz webové stránky školy – Mateřská 

škola - Dokumenty) učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. 

Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby: 

 1. do datové schránky školy (2q9mdur), 

 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),  

3. poštou,  

4. osobním podáním: po telefonické domluvě na telefon mateřské školy 731 508 062. 

K žádosti prosím doložte rodný list dítěte (prostou kopii).  

Doložení řádného očkování dítěte  

Podmínkou přijetí 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.  

 
Zákonný zástupce tuto povinnost dokládá potvrzením praktického dětského lékaře. Potvrzení 

o očkování je součástí  „Žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání“ a  toto potvrzení vydá 

lékař za podmínek dodržení nastavených protiepidemických opatření. Vhodné je předem 

telefonicky kontaktovat lékaře a objednat si termín návštěvy dle zvyklosti ordinace. 



Individuálně je třeba řešit případ, kdy je rodina v karanténě nebo izolaci. Pokud některý z 

lékařů poskytuje potvrzení e-mailem, je to jistě také možné, ale opět po předchozí domluvě.  

Kromě doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení o 

přijetí do mateřské školy dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře.  

 

Pokud se ze závažných důvodů nemůžete k zápisu dostavit, oznamte tuto skutečnost na 

telefonním čísle 577 121 063 nebo 731 508 062. 

Po ukončení mimořádných opatření uspořádáme setkání se zapsanými dětmi a jejich 

zákonnými zástupci zaměřené na seznámení se s prostředím školy, vzdělávacím programem 

a učiteli (motivační část). Předběžný termín setkání je naplánován na 17. 6. 2021. 

 

Na své budoucí předškoláky se těší učitelky MŠ Mysločovice. 


