Základní škola a Mateřská škola Čestice
Zápis
k povinnému předškolnímu vzdělávání
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.
Zápis se koná podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), § 34 odst. 2
od středy 13. května do pátku 15. května 2020
bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců.
Postup při zápisu k předškolnímu vzdělávání


Proběhne formální část zápisů s využitím seznamu dětí, které spadají do
školského obvodu MŠ a mají právo na přednostní přijetí do dané mateřské školy
(§ 34 odst. 4 školského zákona).

Podání žádosti
Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné
žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo
v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:
1. do datové schránky školy: anhmcjz
2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!):
zscestice@tiscali.cz
3. poštou: Základní škola a Mateřská škola Čestice, 387 19 Čestice 148
4. osobní podání: v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je
nezbytné si předem domluvit termín a čas na tel: 776 212 288, aby nedošlo k vyšší
koncentraci a k vyššímu pohybu osob v prostorách školy.
Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem
bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze
strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

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 (vzor), 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
Školská poradenská zařízení v současné době zajišťují nejnutnější služby. Pokud dítě bylo již
vyšetřeno ve školském poradenském zařízení, zákonný zástupce přikládá kopii doporučení..
Má-li ředitel školy pochybnosti o pravosti doložených dokladů, může vyžádat po zákonných
zástupcích jejich originál nebo ověřenou kopii.
Povinnost plnit předškolního vzdělávání mají děti, které dosáhly do 31. 8. pěti let.

Mgr. Martina Kalová
ředitelka školy
V Česticích dne 16. dubna 2020

