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Informace k zápisům do MŠ ve školním roce 2021. 

Zápisy k předškolnímu vzdělávání se konají dle § 34 školského zákona od 2. května do 16. května 

2021 a proběhnou v letošním roce v souladu s platnými právními předpisy. Přijímání 

k předškolnímu vzdělávání probíhá dle § 37 správního řádu.  Podle § 37 zákona 500/2004 Sb. 

(Správní řád) je možné žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání učinit písemně nebo ústně do 

protokolu anebo v elektronické podobě.  

Vzhledem k tomu, že nelze předvídat, jaká budou platit mimořádná opatření v době konání 

zápisů, bude organizace nastavena tak, aby umožňovala jejich distanční průběh. 

Dokumenty potřebné k zápisu do mateřské školy: 

- Žádost o přijetí do MŠ. 

- Vstupní charakteristika dítěte. 

- Evidenční list + vyjádření lékaře – stanovené pravidelné očkování. 

- Doporučení školského poradenského zařízení (SPC). 

- Kopie rodného listu – buď v digitální podobě (sken, fotografie) nebo v papírové podobě – 

prostá kopie. Tato kopie je součástí spisu. 

Podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví 
splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě 
proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Tato povinnost se 
netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání. 

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

Činnost ŠPZ není krizovými opatřeními přerušena. ŠPZ, byť někde v omezeném provozu, nadále 
zajišťují nutné služby.  
 

Žádost, evidenční list, vyjádření lékaře, vstupní charakteristika dítěte je možno stáhnout na 

stránkách školy v sekci Mateřská škola, na liště vlevo – informace pro rodiče – dokumenty. 

https://www.sluchpostcb.cz/a-51-dokumenty.html 
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 Potřebné dokumenty mohou zákonní zástupci doručit následujícími způsoby:  

- do datové schránky školy – ID datové schránky ac9fdm4 
- e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce 
- poštou (rozhodující je datum podání na poštu) 
- osobním podáním ve škole (po předchozí domluvě) 
- vhozením do schránky školy umístěné na budově školy Riegrova 1, Č. Budějovice (šedá 

schránka).  

Pokud zákonný zástupce podá žádost prostřednictvím jiných technických prostředků, než jsou 
výše uvedené (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, faxem apod.), je nutné, 
aby ji do 5 dnů potvrdil, jinak se k žádosti nepřihlíží.  

Termín doručení dokumentů (zápisu): 

2. května – 16. května 2021 

Přestože je v běžných podmínkách zápis do mateřské školy za přítomnosti dětí a rodičů 
významnou událostí v životě rodiny i mateřské školy, je třeba se letos připravit na zápis 
v distanční podobě. Pokud v květnu či červnu bude z epidemiologického hlediska situace příznivá, 
je možné uspořádat pro děti a jejich rodiny společné setkání dodatečně, například na zahradě 
mateřské školy.  
 
Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhnou do 31. 8. 2021 pěti let.  
 


