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INFORMACE K ZÁPISU DO MATEŘSKÉ ŠKOLY VE SVĚTLÉ
HOŘE PRO ŠK. ROK 2022/2023

Zápis do Mateřské školy bude probíhat 5. května 2022 od 14 hodin. 

Vzhledem k tomu, že nelze předvídat, jaká budou platit mimořádná opatření v době konání zápisu,
bude zápis do Mateřské školy organizován takto:

Podání žádosti 
Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání (tj.
žádost  o  přijetí  k  základnímu  vzdělávání)  učinit  písemně  nebo  ústně  do  protokolu  anebo  v
elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby: 

1. do datové schránky školy,  

2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!), 

3. poštou, 

4. osobním podáním v Mateřské škole.

Přihlášky si můžete osobně vyzvednout kdykoliv v Mateřské škole, nebo stáhnout na školním webu. 
V přihlášce, prosím, vyplňte všechny uvedené kolonky. Pokud nebudete moci navštívit lékaře pro 
potvrzení, je možno doložit přihlášení dítěte níže popsaným postupem o očkování. V případě 
potvrzení lékaře na přihlášce není nutno dokládat další. 

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.

Vzor textu čestného prohlášení k očkování: 
Prohlašuji,  že  (jméno  a  příjmení  dítěte),  nar.  (XX.X.  XXXX),  se  podrobil(a)  všem stanoveným
pravidelným očkováním podle zákona o ochraně veřejného zdraví. 

Podpis zákonného zástupce.

Příloha: kopie očkovacího průkazu 

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je nutné doložit své oprávnění dítě 
zastupovat. Doložení rodných listů bude moci probíhat formou zaslání kopie dálkovým způsobem (e-
mailem, poštou). 

Jana Šubová
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