
Podrobnosti k zápisu do MŠ 

1. Doložte žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.  

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání si lze stáhnout na webových 

stránkách školy: zs.pnl.cz v sekci Mateřská škola, v nabídce aktuality. 

2. Doložte řádné očkování dítěte-potvrzení není povinné pro děti s povinným 

předškolním vzděláváním. Aby byla dodržena podmínka přijetí dítěte do MŠ podle § 

50 zákona o ochraně veřejného zdraví, je nutné doložit splnění povinnosti podrobení 

se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze 

imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Nevyžadujeme 

potvrzení lékařem, ale zákonný zástupce: 

- napíše prohlášení, že je dítě řádně očkované (příloha žádosti o přijetí do MŠ)  

- doloží kopii očkovacího průkazu se jménem a kontaktem dětského lékaře 

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. 

3. Doložte prostou kopii rodného listu (po ověření údajů bude skartována). 

4. Doložte oprávnění zastupovat dítě. V případě, kdy zastupuje dítě jiná osoba než 

jeho zákonný zástupce, je důležité přiložit doklad oprávnění zastupovat dítě (v případě 

osob, které osobně pečují o dítě v pěstounské péči). 

Cizí státní příslušníci – přiloží kopii dokladu o povolení k pobytu na území ČR. 

5. Doložte vyjádření a doporučení školského poradenského zařízení. V případě dítěte 

se speciálními vzdělávacími potřebami je důležité doložit vyjádření a doporučení 

školského poradenského zařízení. 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. 

Žádost a požadované doklady předejte jedním z uvedených způsobů: 

• datovou schránkou i74mgw8  

• emailem s elektronickým podpisem skolkap@seznam.cz (nelze jen poslat prostý 

email!) 

• poštou, Základní škola a mateřská škola, Školská 279, 50302 Předměřice n.L.,  

• osobně do schránky u hlavního vchodu MŠ označené ZÁPIS 

• pokud Vám nevyhovuje ani jeden ze způsobů, nemáte možnost tisku nebo 

kopírování, kontaktujte MŠ telefonicky 605 001 322 (od 4.5.-15.5., po-pá 8:00 - 


