
INFORMACE K ZÁPISU DĚTÍ DO PŘEDŠKOLNÍHO ZAŘÍZENÍ 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo v souvislosti s mimořádnými opatřeními 

vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s  onemocněním COVID-19 Metodický pokyn 

k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022.  

   

Zápisy k předškolnímu vzdělávání se konají dle § 34 školského zákona po celé období  

od 2. května do 16. května 2021, a to opět  distančním způsobem. 

 

Žádost mohou zákonní zástupci doručit následujícími způsoby: 

  do datové schránky  MŠ    / ID 88dgife / 

   e-mailem s uznávaným  elektronickým podpisem zákonného zástupce, 

              na adresu :    info@msmorchrastova.cz 

 poštou (rozhodující je datum podání na poštu), 

 na adresu  MŠ Moravská Chrastová 44, 569 04 Brněnec do poštovní schránky 

 osobním podáním v mateřské  škole ve stanovený den 

Pokud zákonný zástupce podá žádost prostřednictvím jiných technických prostředků, 

než jsou výše uvedené (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu), je nutné, 

aby ji do 5 dnů potvrdil podpisem, jinak se k žádosti nepřihlíží. 

Zákonný zástupce vždy doloží: 

- vyplněnou žádost o přijetí dítěte, podepsanou , potvrzení o očkování 

- prostou kopii rodného listu dítěte 

Formuláře potřebné k  přijetí jsou k dispozici na www.msmorchrastova.cz  

 

Někteří zákonní zástupci mohou  mít v době konání zápisu nařízenou karanténu či izolaci, 

stejně tak  nelze vyloučit, že bude např. omezen provoz  mateřské školy a  mohlo by to 

způsobit nechtěné komplikace jak pro zákonné zástupce, tak pro mateřskou školu. 

Z  těchto důvodů jsme museli upravit procesní způsob zápisu nových dětí a rádi bychom Vám 

vyšli maximálně vstříc. 

Umožníme Vám i osobní podání  Žádosti přímo v budově MŠ Moravská Chrastová 44. 

Konkrétní termín  stanovuji  v souladu se školským zákonem (§ 34 odst. 2)  takto: 

 

Na  úterý  4. 5. 2021  od  8.30hod. –  12.30hod.  a od  13.00hod.  – 16.00hod. 
 

Aby byla zaručena bezpečnost dětí a dospělých, respektovány individuální možnosti a 

omezení jednotlivých účastníků a zároveň splněny všechny zákonné povinnosti, 

je nutné dodržet aktuální  platná  mimořádná protiepidemická opatření a  

pokyny týkající se vstupu s respirátorem, dodržení 2m rozestupů a použití dezinfekce!    

Občanský  průkaz s sebou.       

  

Pokud zákonný zástupce dítěte nemá možnost si  formulář  vytisknout nebo elektronicky 

podat, může se domluvit na osobním vyzvednutí tiskopisů  s ředitelkou MŠ na tel. čísle 

739 085 448 – kdykoliv od 19. 4. 2021 

 

Očkování: 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 dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro 

kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání. 

Potvrzení od lékaře musí být vždy doloženo k žádosti o přijetí do MŠ. Toto potvrzení vydá na 
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žádost zákonného zástupce lékař   přímo do Žádosti k přijetí dítěte do MŠ  nebo  ho může 

poskytnout na svůj vlastní  tiskopis.  

 

Přednostně budou do MŠ přijaty děti s povinným předškolním vzděláváním – ty, které 

dosáhnou do 31. 8. 2021 pěti let.  

Nárok na přijetí do MŠ mají děti 3 leté, tj. děti narozené do 31. 8. 2018 a starší. 

Lze přijmout i děti narozené 1. 9. 2018 a později. Budou přijaty na základě individuální 

domluvy a volné kapacity v MŠ. 

 

 Každému žadateli bude přiděleno registrační číslo, pod kterým bude dále evidován spis. 

 

Přestože je v běžných podmínkách zápis do mateřské školy za přítomnosti dětí a rodičů 

významnou událostí v životě rodiny i mateřské školy, je třeba se letos připravit na zápis bez 

přítomnosti dětí. Pokud  bude v květnu nebo červnu  z epidemiologického hlediska situace 

příznivá, určitě  uspořádáme pro děti a jejich rodiny společné setkání dodatečně, například   

slavnost na zahradě mateřské školy. Respektujeme možnosti zákonných zástupců.  A hlavně 

se těšíme, že se situace zlepší a  budeme všechno dětem moci vynahradit hezkými a veselými 

zážitky. 

Vážení rodiče, za kolektiv MŠ Vám i dětem přeji v této nelehké době hodně sil a optimismu a 

hlavně pevné zdraví!  Pokud Vám bude cokoliv nejasného nebo potřebujete individuální 

konzultaci, neváhejte se obrátit s dotazem na ředitelku MŠ Věru Vaňousovou na tel. číslo  

739 085 448.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


