
 

OPATŘENÍ K ZÁPISU DO MŠ PTICE PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021 

 

V souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva a v souvislosti 

s koronavirem a onemocněním COVID-19 se mění organizace zápisů k předškolnímu 

vzdělávání pro školní rok 2020/2021. Zápis bude probíhat v měsíci květnu,  a to bez 

přítomnosti dětí a zákonných zástupců.  Zápis k předškolnímu vzdělávání proběhne 

v souladu s právními předpisy a uskuteční se v období od 2. května 2020 do 16. května 2020. 

Zákonný zástupce dítěte má tedy možnost podat žádost v dostatečně dlouhém období 

stanoveném školským zákonem. 

 

INFORMACE PRO RODIČE 

 

Podání žádosti: 

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné 

žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání doručit následujícími způsoby: 

1. do datové schránky školy: yti6jmh 

2. emailem s uznávaným elektronickým podpisem (NELZE jen poslat prostý email!) 

3. poštou na adresu:  

MŠ Ptice                                                                                                                               

příspěvková organizace                                                                                                                                                       

Ptice 369                                                                                                                                                                            

252 18 Úhonice 

Obálka musí mít poštovní razítko nejpozději ze dne 16. 5. 2020! 

4. v krajním případě osobním podáním v MŠ (dle konkrétní situace a po předchozí 

domluvě)  

Při podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání uvede zákonný zástupce dle správního 

řádu náležitosti stanovené v § 34b odst. 2 školského zákona, kterými jsou:  

 jméno a příjmení žadatele, 

 datum narození, 

 místo trvalého pobytu, případně jinou adresu pro doručování (podle § 19 odst. 3 

správního řádu),  

 označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní MŠ), 



 podpis osoby, která žádost podává (v tomto případě zákonný zástupce, který dítě při 

podání žádosti zastupuje 

Všechny tyto náležitosti obsahuje žádost, která je volně ke stažení na našich webových 

stránkách www.msptice.cz.  

 Zákonný zástupce dítěte doručí dále evidenční list (také volně ke stažení na 

www.msptice.cz). Podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy je, aby se podrobilo 

stanoveným pravidelným očkováním (výjimkou jsou děti, které budou od začátku 

školního roku 2020/2021 plnit povinné předškolní vzdělávání) a mělo doklad, že je 

imunní proti nákaze, nebo že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci 

(§ 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví). V současné době však 

NENAVŠTĚVUJTE osobně dětského lékaře! Pro doložení řádného očkování do 

evidenčního listu dítěte přiložte kopii očkovacího průkazu a Vaše prohlášení, že je 

dítě řádně očkováno (vzor viz níže). 

 

Prohlašuji, že (jméno, příjmení dítěte), nar. (XX.X.XXXX, se podrobil/a všem stanoveným 

pravidelným očkováním podle zákona o ochraně veřejného zdraví. 

Příloha: kopie očkovacího průkazu 

Podpis zákonného zástupce 

 

 Pro doložení rodného listu platí, že stačí odeslat jeho prostou kopii dálkovým 

způsobem a přiložit ji k žádosti 

 Místo trvalého pobytu dítěte ověří ředitelka školy na obecním úřadě, který vede 

evidenci obyvatel 

 Ředitelka mateřské školy je na základě výše uvedených formulářů povinna potvrdit 

přijetí žádosti přidělením registračního čísla a dále dle oznámených kritérií 

rozhodnout o přijetí či nepřijetí dítěte do mateřské školy. Pro zaslání registračních 

čísel je proto nezbytné, aby zákonný zástupce v žádosti uvedl svoji emailovou 

adresu a telefonní číslo. 

 Další podmínky pro přijetí  stanovuje ředitelka mateřské školy v kritériích. 

 

 

 

http://www.msptice.cz/
http://www.msptice.cz/


Zákonný zástupce tedy obdrží emailem: 

- potvrzení o doručení žádosti s registračním číslem dítěte 

- výzvu k nahlédnutí do spisu (organizace nahlížení do spisu bude zákonnému 

zástupci upřesněna) 

- zápisový lístek (bližší informace k jeho odevzdání v případě přijetí dítěte obdrží 

zákonný zástupce emailem). 

 

Výsledky zápisu budou zveřejněny pod číselnými kódy (každá přihláška dítěte bude 

opatřena registračním číslem) na webu MŠ Ptice a na webu Obce Ptice dne 1. června 2020 

od 12:00 hodin. Dalším místem zveřejnění výsledků zápisu bude obecní vývěska a nástěnka 

v budově MŠ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Pticích dne 7.4.2020                                                                                      Bc. Eva Vacková  

                                                                                                                             řediteka MŠ Ptice 


