
Milí rodiče, věnujte prosím pozornost níže uvedeným informacím z MŠMT: 

Informace – opatření k zápisu dětí do MŠ pro školní rok 2020/2021 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo dne 3. 4. 2020 Opatření k zápisům do MŠ pro 
školní rok 2020/2021. 
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). 

V případě naší Mateřské školy Rastislavova 1800, Staré Město platí 
původně stanovený termín 4. 5. 2020 OD 08:00 DO 15:00 HODIN. V tuto dobu 

se do mateřské školy dostaví zákonný zástupce dítěte, který si přeje předat přihlášku a další 
doklady osobně.  Jinak platí pro podání žádosti o přijetí následující postup: 
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: 

o Upřednostňujeme - poštou na adresu Mateřská škola, Rastislavova 1800, Staré Město, 68603 
o do datové schránky školy - ID datové schránky je: 6b4kyey 
o osobní podání 4.5.2020 v MŠ: žádost + kopie rodného listu + popřípadě kopie očkovacího 

průkazu. Příjem žádostí bude organizován tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a k vyššímu 
pohybu osob v prostorách školy. 

o e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!) 
msrstmesto@uhedu.cz 

 

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. 

V PŘÍPADĚ NEJASNOSTÍ A DOTAZŮ KONTAKTUJE ŘEDITELKU na tel: 
776787895 - Mgr. Iveta Polášková 
 
Pro doložení rodných listů platí, že stačí odeslat jejich prostou kopii dálkovým způsobem. 
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 nemusíte navštívit osobně praktického lékaře. Pro doložení této povinnosti 
zákonný zástupce: 
o prohlásí, že je dítě řádně očkované (viz níže), a 
o doloží kopii očkovacího průkazu. 

 
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. 

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



Více informací naleznete na: 

http://www.msmt.cz/opatreni-k-zapisum-do-ms-pro-skolni-rok-2020-2021 

 

 
 
 

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 

 

http://www.msmt.cz/opatreni-k-zapisum-do-ms-pro-skolni-rok-2020-2021

