Zápis dětí do MŠ Tovačov
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo v souvislosti s mimořádnými
opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s onemocněním COVID-19
opatření k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022. Zápisy
budou probíhat v měsíci květnu, a to bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců.
1. Termín pro podání žádosti
Termín pro podání žádostí je stanoven od pondělí 3. 5. 2021 do pátku 14. 5. 2021 včetně.
2. Způsob podání žádosti
Upřednostňujeme podání žádosti datovou schránkou (ID datové schránky školy: 33BERS5),
e-mailem s elektronickým podpisem na e-mailovou adresu ms@zstovacov.cz, nebo poštou na
adresu školy ZŠ a MŠ Tovačov, Podvalí 353, 751 01 Tovačov. Osobně je možné přihlášku
doručit do kanceláře mateřské školy jen ve výjimečných případech, a to vždy ve středu od 8.00
do 10.00 hodin ve výše uvedeném termínu stanoveném pro podání žádosti. Do kanceláře
mateřské školy na adrese Kpt. Jaroše 567, Tovačov bude vpuštěn vždy jen jeden zákonný
zástupce za dodržení všech platných bezpečnostních opatření.
3. Průběh zápisu
Proběhne formální část zápisu s využitím seznamu dětí, které spadají do školského obvodu MŠ
Tovačov a mají právo na přednostní přijetí do mateřské školy (§ 34 odst. 4 školského zákona).
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 dítěte,
 datum narození,
 místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování (podle § 19 odst. 3
správního řádu),
 označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní mateřská škola),
 jméno a příjmení zákonného zástupce dítěte, který žádost podává
 místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování,
 podpis osoby, která žádost podává (v tomto případě podpis zákonného zástupce, který
dítě při podání žádosti zastupuje).
Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své
oprávnění dítě zastupovat.
Pro doložení rodných listů platí, že stačí odeslat jejich prostou kopii dálkovým způsobem.
Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání je k dispozici ke stažení na webových
stránkách školy www.zstovacov.cz v sekci „MŠ – Dokumenty MŠ“.
4. Doložení řádného očkování dítěte
Podmínkou přijetí dítěte do MŠ 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 trvalou kontraindikaci. Tato povinnost
se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

Základní škola a Mateřská škola Tovačov - Podvalí 353, 751 01 Tovačov - www.zstovacov.cz

V současné situaci nenavštěvuje zákonný zástupce osobně praktického lékaře. Pro naplnění této
povinnosti doloží:
1. čestné prohlášení, že je dítě řádně očkované (vzor je uveden na konci těchto pokynů),
2. kopii očkovacího průkazu.
Vedle doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení o
přijetí do mateřské školy dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře.
5. Vyhodnocení žádostí
Vyhodnocení přijatých žádostí bude probíhat průběžně a ukončeno bude nejpozději 21. 5. 2021.
6. Zveřejnění výsledků
Zveřejnění výsledků zápisu dětí pod přidělenými registračními čísly proběhne nejpozději do
pátku 28. 5. 2021.
7. Vydání rozhodnutí o přijetí dítěte
Rozhodnutí o přijetí dítěte vydává ředitel školy bezodkladně, nejpozději do 30 dnů po
vyhodnocení všech přijatých žádostí.
8. 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 si vyžádat od
zákonného zástupce jejich originál nebo ověřenou kopii.
 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. Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná osoba,
nebo navštěvuje jiné zařízení než je mateřská škola. Zákonný zástupce musí nicméně i
tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Žádost o individuální vzdělávání
dítěte předá řediteli školy zároveň s přihláškou k zápisu nebo nejpozději 3 měsíce před
počátkem školního roku.
V Tovačově dne 11. 3. 2021

Mgr. Bc. Leon Bouchal,
ředitel školy
Digitálně podepsal

Mgr. Bc. Leon Mgr. Bc. Leon Bouchal
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Čestné prohlášení o očkování dítěte
Já níže podepsaný ………………………………………………..,
(jméno a příjmení zákonného zástupce)
trvale bytem …………………………………………………………………čestně prohlašuji,
že mé dítě …………………………………………………, narozené ……………………….,
(jméno a příjmení dítěte)

se podrobilo všem stanoveným pravidelným očkováním podle zákona o ochraně veřejného
zdraví.
Příloha: kopie očkovacího průkazu

……………………………………………..
Podpis zákonného zástupce
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