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Oznámení o přijímacím řízení do MŠ  
Přijímání dětí do MŠ na rok 2020/2021 proběhne v souladu s právními předpisy, 
ale s upuštěním od některých tradičních postupů. 

 Při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do Základní školy 
a Mateřské školy Kamenný Újezd postupuje ředitel školy v souladu s platnou 
legislativou podle kritérií (v daném pořadí viz níže) až do naplnění kapacity MŠ: 
 

1. Děti s povinným předškolním vzděláváním, pokud mají místo trvalého pobytu 
v Kamenném Újezdě a přilehlých osadách v katastrálním území Kamenného Újezdu. 
 

2. Děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně třetího roku věku (starší 
dítě má přednost před mladším dle data narození), pokud mají místo trvalého pobytu 
v Kamenném Újezdě a přilehlých osadách v katastrálním území Kamenného Újezdu. 
 

3. Ostatní děti podle věku – k docházce budou přijímány děti v pořadí od nejstaršího po 
nejmladší do počtu volné kapacity školy, starší dítě má přednost. 

 

Forma zápisu a způsob podávání žádostí (podle doporučení MŠMT a vzhledem 
k situaci, kterou je v současné době vyhlášení nouzového stavu v ČR): 

Proběhne pouze formální část (bez účasti dětí). Zákonní zástupci doručí škole 
vyplněnou a podepsanou žádost k celodenní docházce o přijetí k předškolnímu 
vzdělávání, a to jedním z níže uvedených způsobů:  

a) doporučeným dopisem (adresa: ZŠ a MŠ Kamenný Újezd, Plavnická 300, 373 81 
Kamenný Újezd; na obálku uveďte slovo "PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO MŠ");  

b) e-mailem s elektronickým podpisem (skolka@zsku.cz);  

c) datovou schránkou (a6qmzz7);  

d) vhozením do schránky na menších dveřích vedle hlavního vstupu na budově 
ZŠ – Plavnická 300 (v tomto případě zákonný zástupce pošle na e-mail 
skolka@zsku.cz zprávu, že tak učinil – uvede jméno a příjmení zapisovaného dítěte, 
den a čas vložení do schránky; škola po vyzvednutí žádosti ze schránky žadateli 
potvrdí převzetí tím, že odpoví na jeho e-mail).  

Výše uvedené možnosti se netýkají těch, kteří vyplněnou žádost již předali v MŠ. 

Škola bude takto přijímat žádosti ve dnech 2. - 16. 5. 2020. Ředitel školy pak v 
následujících 30 dnech vydá rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte. 

__________________________________________________________________________________ 

 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 žadatele (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),  
 podpis osoby, která žádost podává (v tomto případě podpis zákonného zástupce, 

který dítě při podání žádosti zastupuje).  
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S ohledem na zastoupení dítěte jeho zákonným zástupcem či jinou osobou k tomu 
oprávněnou je zároveň podstatné zjišťovat:  

 jméno a příjmení tohoto zástupce,  
 místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování.  

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 kopií dálkovým 
způsobem.  

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 (viz vzor níže), a  
2. doloží kopii očkovacího průkazu.  

Vzor textu čestného prohlášení k očkování:   
Prohlašuji, že (jméno a příjmení dítěte), nar. (XX.X. XXXX), se podrobil(a) všem stanoveným 
pravidelným očkováním podle §50 zák. č. 258/2000Sb. (zákon o ochraně veřejného zdraví).  

Příloha: kopie očkovacího průkazu  

Podpis zákonného zástupce  

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  

1/ Povinnost plnit předškolního vzdělávání mají děti, které dosáhly do 31. 8. pěti let. 
2/ Má-li ředitel školy pochybnosti o pravosti doložených dokladů, může vyžádat po 
zákonných zástupcích jejich originál nebo ověřenou kopii.  
3/ 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.  

__________________________________________________________________________________________ 

 
Formuláře ke stažení: http://www.zsku.cz/materska-skola/formulare-ke-stazeni/ 
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