
   
Zákonným zástupcům dětí 
přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání

V Bystřici pod Lopeníkem dne 20. 04. 2020

Průběh podání žádostí k přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání od šk. roku 2020/2021

Na základě opatření MŠMT ze dne 03. 04. 2020 (č.j. MSMT -15657/2020-1), budou 

probíhat zápisy v měsíci květnu, od 2. května do 30. 5. 2020, a to bez přítomnosti dětí a 

zákonných zástupců.  Zápis do MŠ bude probíhat dle následujících možností:

Podání žádosti

Podle §37 zákona č. 500/2004 sb., správní žřáde, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o 

přijetí k předškolnímu vzdělávání učinit písemně nebo ústně do prptokolu anebo v elektronické 

podobě. Žádost je tedy možné doručit následujícími způsoby: 

1. do datové schránky školy : ID datové schránky školy je: 8qhk8pv

2. e-mailem s uznávaným elekronickým podpisem (nelze jen prostý email)

email školy: zsbystrice@uhedu.cz,  zsbpl@zl-kraj.cz  

3. poštou na adresu: ZŠ a MŠ Bystřice pod Lopeníkem 173, PSČ: 687 55

4. osobní podání – vhodit do poštovní schránky budovy základní školy, případně po 

telefonické konzultaci (tel: 776 712 636) osobní předání

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své 
oprávnění dítě zastupovat. 

Doložení řádného očkování: 

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle §50 zákona o ochraně veřejného zdraví, v platném znění, je

splnění povinnosti podrobit se staneveným 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. Nyní však, 
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v současné situaci,  není nutné navštěvovat osobně pediatra. Pro doložení této povinnosti

zákonný zástupce:  

1. prohlásí, že je dítě řádně očkované na základě Čestného prohlášení zákonného zástupce 

( viz příloha tisopisu Žádosti o přijetí)

2. a současně doloží kopii očkovacího průkazu.

Na základě očkovacího kalendáře, který je sestaven dle předpisů zákona o ochraně 

zdraví,bude porovnáno, 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 – pediatra 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 (kopie očkovacího průkazu), nemusí 

zákonný zástupce pro účely přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání dokládat žádné 

jiné potvrzení lékaře. 

NEBO: 

3. pediatr osobně potvrdí povinné očkování dítěte  na formulář žádosti (v tomto případě 

není již potřeba čestné prohlášení a kopie očkovacího průkazu).

Povinnost povinného předškolního vzdělávání: 

Předškolní vzdělávání je povinné pro děti, kteří dosáhnou do 31. 08. 2020 pěti let. 

Možnost individuálního vzdělávání: (dítě nenavštěvuje pravidelně MŠ, dítě vzdělává rodič sám, 

nebo jiná osoba -  např. soukromé instituce).

Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vžzdělávání v MŠ (s denní 

docházkou do MŠ), zvolit také individuální vzdělávání. Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho 

může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné např. soukromé zařízení.  

Zákonný zástupce i přesto však MUSÍ  své dítě přihlásit k zápisu k povinnému předškolnímu 

vzdělávání ve státní MŠ  v daném termínu – do konce května 2020 a k tomu ještě přiložit 

Žádost o individuální vzdělávání dítěte.

Vážení rodiče, pokud potřebujete poradit ohledně přijetí Vašich dětí do naší mateřské školy, 

kontaktujte nás  na telefonech: ředitelka školy Monika Petrášová: 776 712 636, vedoucí učitelka 

MŠ Jarmila Beníčková: 605 880 904. 

Na nové děti v mateřské škole se už teď moc těšíme. 

 Jarmila Beníčková, vedoucí uč. MŠ                           Bc. Monika Petrášová, ředitelka ZŠ a MŠ 
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