
 

Informace k zápisu dětí do MŠ Dušejov 

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 2020/2021. Zápisy budou probíhat v květnu, a to bez přítomnosti 

dětí a zákonných zástupců. 

Zápisy k předškolnímu vzdělávání proběhnou v souladu s právními předpisy. Uskuteční se v termínu dle 
školského zákona, tedy v období od 2. května 2020 do 16. května 2020. 

Konkrétní termín zápisu k předškolnímu vzdělávání stanoví ředitel školy, a to v souladu se školským 
zákonem (§ 34 odst. 2). 

Podání žádosti ( viz. přílohy) 

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí 
k předškolnímu vzdělávání učinit následujícími způsoby: 

1. zaslání do datové schránky školy  (jbdtrfy)                                              
2. osobní podání do MŠ II. třída dne 6.5. 2020 od 13,00 h- 15,30 h p.vedoucí učitelce Haně Markové 
3. poštou 

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

 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). 

 

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. 

V současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře. Pro doložení této povinnosti zákonný 
zástupce: 

1. prohlásí, že je dítě řádně očkované (viz. příloha), a 

2. doloží kopii očkovacího průkazu. 

 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. 

Vedle doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do 
mateřské školy dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře. 

 

 



 

Další informace 

Školská poradenská zařízení v současné době zajišťují nejnutnější služby. Pokud dítě bylo již vyšetřeno 
ve školském poradenském zařízení, zákonný zástupce přikládá kopii doporučení. Povinnost plnit 
předškolního vzdělávání mají děti, které dosáhly do 31. 8. pěti let.                                                                   

Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí dítěte (viz. příloha Kritéria přijímacího řízení) bude sděleno zákonným 
zástupcům po skončení období zápisů do MŠ, tedy po 16.5. 2020, na webových stránkách školy 
www.zsdusejov.cz  Kód , pod kterým bude Vaše dítě evidováno, Vám bude zaslán do Vašeho mailu. 

 

 

http://www.zsdusejov.cz/

