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Informace k zápisům do MŠ pro školní 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.  

Termín zápisu: od 2.5. do 16.5. 2020, a to bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců.   

 

Dokumenty nutné k zápisu dítěte do MŠ: 

 

• Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání   

https://www.sluchpostcb.cz/a-51-ke-stazeni.html 

 

• Vstupní charakteristika dítěte 

https://www.sluchpostcb.cz/a-51-ke-stazeni.html 

 

• Čestné prohlášení k očkování 

https://www.sluchpostcb.cz/a-51-ke-stazeni.html 

Tyto dokumenty je možné si také osobně po předchozí telefonické domluvě vyzvednout 

v kanceláři školy. 

• Doporučení školského poradenského zařízení   - pokud ho nemáte, kontaktujte 

telefonicky SPC 

• Rodný list dítěte -   pro doložení rodných listů platí, že stačí odeslat jejich prostou kopií 

dálkovým způsobem – e-mailem, poštou, datovou schránkou.   

• Doložení řádného očkování dítěte 

1. Zákonný zástupce prohlásí, že je dítě řádně očkované (vzor viz níže), a zároveň 

2.  doloží kopii očkovacího průkazu.  

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 nenavštěvujte osobně praktického lékaře.  

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.   
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Způsob podání dokumentů k zápisu: 

 

1. Upřednostnit, pokud je to možné, podání přihlášky datovou schránkou, emailem s 

elektronickým podpisem, poštou, vhozením do schránky školy u hlavního vchodu. 

2. V krajním případě dle konkrétní situace osobním podáním ve škole – po předchozí 

telefonické domluvě. 

 

České Budějovice 8. 4. 2020    Mgr. Ivana Macíková, ředitelka školy 
  

 

 

 
 


