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ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠLUKNOV – AKTUÁLNÍ INFORMACE 

PRO ROK 2021/2022 

 

Termín zápisu do MŠ Šluknov 
V MŠ Šluknov, příspěvkové organizaci probíhá zápis dne 04. 05. 2021, a to od 10:00 do 17:00 hodin. 

Informace k podání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 
• Ve výše uvedeném čase Vám budou k dispozici pracovnice MŠ, které s Vámi zkontrolují žádost, 

povinné přílohy. (Do budovy školy budou žadatelé moci vstupovat pouze s dodržením 

předepsaných protiepidemických a hygienických zásad, a to jednotlivě. Kromě žadatele 

nebude do budovy umožněn přístup dalším jiným doprovázejícím osobám. Je nutné zabránit 

vyšší koncentraci osob v prostorách MŠ...) 

• Pokud nepožadujete osobní kontakt, pak je možné žádost spolu s přílohami s označením 

dokumentů „ZÁPIS DO MŠ“ doručit dne 04. 05. 2021 i jinými způsoby: 

o Vhozením do poštovní schránky MŠ – v ulici Svojsíkova 352, 407 77 Šluknov. 

o Doručením prostřednictvím České pošty, a. s., nejlépe doporučeně. 

o Odesláním prostřednictvím datové schránky, a to i s digitálním podpisem žadatele. 

o Odesláním prostřednictvím e-mailu nebo datové schránky bez digitálního podpisu + 

následně do 5 dnů od odeslání je nutné doručit originály. 

Datovou schránku si žadatel/ zákonný zástupce může zřídit zdarma. Odeslání žádosti datovou 

schránkou škole je také zdarma. Více informací na https://chcidatovku.cz/. 

Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhnou do 31. 8. 2021 pěti let.  

• Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální 

vzdělávání dle § 34b školského zákona. (Dítě pak vzdělává doma zákonný zástupce sám, 

vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo dítě navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola.) 

• Zákonný zástupce musí i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání.  

• Oznámení o individuálním vzdělávání dítěte předá zákonný zástupce řediteli školy zároveň s 

žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního 

roku, tedy nejpozději do 31. května 2021.  

• Užitečné odkazy: https://koronavirus.edu.cz/informace-a-faq 

Informace k přílohám žádosti: 
• Kopie rodného listu dítěte  

Pro doložení rodného listu platí, že stačí odeslat jeho prostou kopii. Tato kopie pak musí být 

součástí spisu.  

• Doložení řádného očkování dítěte 

Podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví 

splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je 

https://chcidatovku.cz/
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dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Tato povinnost 

se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání. Zákonný zástupce tuto povinnost 

dokládá potvrzením praktického dětského lékaře. Potvrzení na žádost vydá lékař za podmínek 

dodržení nastavených protiepidemických opatření. Vhodné je předem telefonicky kontaktovat 

lékaře a objednat si termín návštěvy dle zvyklosti ordinace. Individuálně je třeba řešit případ, 

kdy je rodina v karanténě nebo izolaci. Pokud některý z lékařů poskytuje potvrzení e-mailem, 

je to jistě také možné, ale opět po předchozí domluvě. Kromě doložení dokladu o očkování 

nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy dokládat žádné 

jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře.  

• V případě třídy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona proběhne zápis také distančně 

předáním dokumentace nezbytné k přijetí dítěte (včetně povinné dokumentace ze školského 

poradenského zařízení) příslušné škole.  

o Školská poradenská zařízení v současné době zajišťují nejnutnější služby, ale 

individuální diagnostiku poskytují, a to v souladu s příslušnými epidemiologickými 

opatřeními.  

o Pokud dítě bylo již vyšetřeno ve školském poradenském zařízení, zákonný zástupce 

přikládá kopii doporučení.  

Má-li ředitelka školy pochybnosti o pravosti doložených dokladů, může vyžádat od zákonných zástupců 

jejich originál nebo ověřenou kopii.  

 

Ve Šluknově 15. 03. 2021      Mgr. Jana Korečková 

ředitelka školy 
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