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UPRAVENÉ A DOPLNĚNÉ 
INFORMACE  K  ZÁPISU  
pro školní rok 2020/ 2021 

do Mateřské školy Mnichovice, okres Praha – východ,  
adresa: Tyršova 600, Mnichovice, PSČ 251 64 

 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo v souvislosti s 

mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s 
koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k 

předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021 č.j.: MSMT-15657/2020-1. 
 

Na základě toho Opatření MŠMT budou zápisy probíhat v květnu 2020, 
a to bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců. 

 
 

Vyzvedávání 

„Žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole 
Mnichovice, okres Praha – východ pro školní rok 2020/ 2021“ 

Zákonní zástupci si „vyzvednou“ Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v Mateřské 
škole Mnichovice, okres Praha – východ (dále jen „MŠ“), a to ve dnech: 

od 20. dubna 2020 do 30. dubna 2020  
 

TÍMTO ZPŮSOBEM: elektronicky = e-mailem. 
A to na základě poslaného e-mailu od zákonného zástupce dítěte na e-mailovou adresu MŠ: 
skolka@msmnichovice.cz, ve kterém bude uvedeno jméno a příjmení dítěte, které budete chtít 
do MŠ přihlásit (vzhledem k tomu, že MŠ je spádovou MŠ tzn. pouze pro Mnichovice, bude 
probíhat kontrola trvalého bydliště dítěte ze strany MŠ – na základě informací předaných od 
MěÚ Mnichovice, a to v souladu se školským zákonem), poté Vám bude na Váš e-mail zaslán 
formulář „Žádosti o přijetí dítěte do MŠ“ (dále jen „Žádost“) spolu s dalšími formuláři 
k přijímacímu a rozhodovacímu řízení, informacemi a pokyny.  
Po vyplnění a podepsání pošlete „Žádost“ spolu s přílohami (dle pokynů) MŠ ve dnech zápisu 
do MŠ = 12.5.2020 a 13.5.2020. 
Osobní podání bude možné v původních časech zápisu (pouze v ředitelně MŠ) = od 13.00 do 
17.30 hodin, ale pouze v krajním případě, a to pouze po předchozí domluvě, tak aby nedošlo k 
vyšší koncentraci a k vyššímu pohybu osob v prostorách MŠ.  
 
 

Zápis do Mateřské školy Mnichovice, okres Praha – východ 
se bude konat ve dnech: 

12. května 2020 a 13. května 2020 
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Podání „Žádostí o přijetí dítěte do MŠ pro školní rok 2020/ 2021“ 

Dle Opatření MŠMT č.j.: MSMT-15657/2020-1 je možné Žádost doručit následujícími 
způsoby:  

1. do datové schránky školy: wc7kux4,
2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!): 
skolka@msmnichovice.cz
3. poštou,
4. osobním podáním – dle informací výše (tak aby nedošlo k vyšší koncentraci a k vyššímu 
pohybu osob v prostorách školy). 

Dle Opatření MŠMT č.j.: MSMT-15657/2020-1 bude doloženo řádné očkování dítěte takto: 
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 (vzor), a
2. doloží kopii očkovacího průkazu.
Ředitel školy porovná očkovací průkaz s očkovacím kalendářem - tedy porovná, zda dítě bylo 
očkováno všemi vakcínami, které v jeho věku má mít. Očkovací kalendář, který plyne z 
právních předpisů.  
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. 

Zákonní zástupci k řádně vyplněné a podepsané Žádosti doloží: 

• kopii rodného listu dítěte
• kopii očkovacího průkazu dítěte + čestné prohlášení
• + další, dle zaslaných pokynů k přijímacímu a rozhodovacímu řízení

Ředitelka mateřské školy rozhoduje o přijetí dítěte do mateřské školy, popřípadě o stanovení 
zkušebního pobytu dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout tři měsíce (§ 34 odst. 3 zákona č. 
561/2004 Sb.).  

V Mnichovicích dne 9.4.2020 

      Martina Čermáková, ředitelka 
Mateřské školy Mnichovice, okres Praha - východ 


