
Opatření MŠMT k zápisům do MŠ pro školní rok 2020/2021 

(zdroj: http://www.msmt.cz/opatreni-k-zapisum-do-ms-pro-skolni-rok-2020-2021 , 3. 4. 2020)  

Výňatek  z textu: 

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 2020/2020.      

Vzhledem k výše uvedeným mimořádným opatřením situace vyžaduje :                         -  

-  organizovat zápisy bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole  

-  upřednostnit, pokud je to možné, podání přihlášky datovou schránkou, emailem s 

elektronickým podpisem, poštou, v krajním případě dle konkrétní situace osobním 

podáním ve škole tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a k vyššímu pohybu osob v 

prostorách školy.  

  

Doložení řádného očkování dítěte  

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! 

 Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce:  

1. prohlásí, že je dítě řádně očkované  a  

2. 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.  

   

Další informace  

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

Má-li ředitel školy pochybnosti o pravosti doložených dokladů, může vyžádat po zákonných 

zástupcích jejich originál nebo ověřenou kopii.  

Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhly do 31. 8. pěti let.  
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