
Vážení rodiče,  
 
v souvislosti s mimořádnými opatřeními ministerstva zdravotnictví a vlády k ochraně obyvatelstva 
a prevenci nebezpečí rozšíření onemocnění COVID-19 a dále na základě opatření MŠMT ze dne 
3. dubna 2020 neproběhnou zápisy k předškolnímu vzdělávání standardně v budově mateřské 
školy, ale následujícím postupem. 
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 ředitelka školy, a to v souladu se 
školským zákonem (§ 34 odst. 2). 

Vzhledem k výše uvedeným mimořádným opatřením situace vyžaduje: 

• organizovat zápisy bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců 
ve škole.  Upřednostnit, pokud je to možné, podání přihlášky datovou schránkou, emailem 
s elektronickým podpisem, poštou, ve výjimečném případě osobním podáním v mateřské 
škole 

• pro příjem žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání stanovit dostatečně dlouhé období 
v rozmezí stanoveném školským zákonem, tedy nejlépe od 2. 5. 2020 do 16. 5. 2020. 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 

Postup při zápisu k předškolnímu vzdělávání: 

Zápis se uskuteční v pracovních dnech od 4.5. do 7.5.2020. 

Podání žádosti (v době od 4.5. – 7.5.2020) 

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: 

1. do datové schránky mateřské školy, datová schránka: 52rkxyr 
2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem na adresu skolka@msradotin.cz, 

(nelze jen poslat prostý email!), 
3. poštou nebo přímo do poštovní schránky školy v zalepené obálce (od 4.5. do 7.5.2020) 
4. osobním podáním: v případě, že rodiče nemají možnost si příslušné formuláře stáhnout 

z webových stránek školy, mohou si v čase 8.00 – 10.00 vyzvednout formuláře v ředitelně 
mateřské školy na adrese Nám. Osvoboditelů 1367 
Přístup do ředitelny bude umožněn vždy jednotlivci, a to ve stanoveném čase v době 
od 8.00 do 10.00 a pouze v pracovních dnech od 4.5. do 7.5.2020. 
 

Každé přijaté žádosti bude přiděleno registrační číslo, které bude uvedeno na zveřejněném 
Seznamu přijatých dětí (web školy, vývěska na škole). Toto číslo bude předáno zákonným 
zástupcům e-mailem, případně zprávou na telefonní číslo 

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.  

V současné době rodič nemusí osobně navštívit praktického lékaře, ale musí tuto povinnost 
řádně doložit, a to: 
 
1. prohlášením že je dítě řádně očkované (vzor viz níže) 
2. doložit 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. 
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Vzor textu čestného prohlášení k očkování: 

Prohlašuji, že (jméno a příjmení dítěte), nar. (XX.X. XXXX), se podrobil(a) všem stanoveným 
pravidelným očkováním podle zákona o ochraně veřejného zdraví. 

Příloha: kopie očkovacího průkazu 

Podpis zákonného zástupce 

 

 

Další informace: 

Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální 
vzdělávání. Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné 
zařízení, než je mateřská škola. Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě k zápisu 
k předškolnímu vzdělávání. Žádost o individuální vzdělávání dítěte předá řediteli školy zároveň 
s přihláškou k zápisu nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku. 

  

Telefonní kontakt do ředitelny: 734249811 

 


