
Opatřen  í   k z  á  pisům do MŠ pro rok 2020/2021  

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. 

Pro doložení rodných listů platí, že stačí odeslat  jejich prostou kopii dálkovým způsobem.

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

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

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 u 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.

POSTUP:

· vyplňte první stranu žádosti o přijetí (stáhnete si na našich stránkách)

· vyplňte i emailovou adresu, která je označena jako nepovinný údaj - na tuto adresu Vám zašleme
Vaše registrační číslo 

· pořiďte kopii rodného listu dítěte

· pořiďte kopii očkovacího průkazu dítěte, pokud dítě nebylo řádně očkováno, postupujte dle 
pokynů, které jsou uvedeny výše

· vyplňte čestné prohlášení o očkování (viz příloha níže)



ZASLÁNÍ PŘIHLÁŠKY:

· poštovní službou na adresu:

              Základní škola a mateřská škola Přepychy, Přepychy 69, 517 32 Přepychy

· vhoďte do schránky MŠ (visí na plotě u branky)

· vhoďte do schránky ZŠ (je umístěna u vchodových dveří)

· emailem s uznávaným elektronickým podpisem

Má-li ředitel školy pochybnosti o pravosti doložených dokladů, může vyžádat po zákonných zástupcích 
jejich originál nebo ověřenou kopii.



Čestné prohlášení o očkování

Prohlašuji, že ...........................................................................(jméno a příjmení dítěte), 

narozený(á) .......................................... se podrobil(a) všem stanoveným pravidelným 

očkováním podle zákona o ochraně veřejného zdraví.

Příloha: kopie očkovacího průkazu

Podpis zákonného zástupce


