
PODROBNÉ POKYNY K ZÁPISU DO MŠ NA ŠKOLNÍ ROK 2021/2022  
 

Na základě mimořádného opatření vlády bude zápis do MŠ probíhat bez 

přítomnosti dětí a zákonných zástupců. 

Zápis k předškolnímu vzdělávání proběhne v souladu s platnými předpisy. 

Uskuteční se v termínu  od  2.května  –  16.května 2021. 

 

Dokumenty potřebné k zápisu: 

A) Přihláška  - Žádost o přijetí dítěte k  předškolnímu vzdělávání  

B) Potvrzení od lékaře 

 

ad A)  Podání žádosti : 
Podle § 37 zákona 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost 

o přijetí k předškolnímu vzdělávání učinit písemně, nebo v elektronické podobě. Přihlášku je 

tedy možné doručit následujícími způsoby: 

1. do datové schránky  (ID datové schránky:   phzknfe) 

2. e-mailem s uznávaným elektronický podpisem (nelze jen poslat prostý e-mail) 

reditelstvi@skolkabila.cz 

3. poštou 

     (Mateřská škola Bílá, okres Frýdek – Místek, Bílá 142, 739 15 pošta Staré Hamry)  

4. osobní podání 
Pokud nemáte možnost zaslat přihlášku elektronicky, nebo poštou a chtěli byste ji 
předat osobně, je možnost po telefonické  dohodě s ředitelkou MŠ, kdy se společně 
domluvíte na konkrétním čase.  

 
Při podání žádosti k předškolnímu vzdělávání uvede zákonný zástupce dle správního řádu 
náležitosti stanovené v § 34b ods.2 školského zákona, které jsou součásti  Žádosti o přijetí 
dítěte k předškolnímu vzdělávání   
 

• jméno a příjmení žadatele (dítěte) 

• datum narození 

• místo trvalého pobytu ( fotokopie, nebo sken dokumentu, kde je toto možné ověřit)   

• podpis osoby, která žádost podává (v tomto případě podpis zákonného zástupce, který 
dítě při podání žádosti zastupuje) 

S ohledem na zastoupení dítěte jeho zákonným zástupcem či jinou osobou k tomu oprávněnou 
je zároveň podstatné zjistit: 

• jméno a příjmení tohoto zástupce, 

• místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování 

 (tj. fotokopie, nebo sken OP zákonného zástupce pouze pro účely tohoto ověření . Toto 
se netýká zákonných zástupců, které již mají v MŠ jiné dítě)   



Ad B) Doložení řádného očkování dítěte – Potvrzení od lékaře 

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně zdraví je splnění povinnosti 
podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze 
imunní, nebo se naopak nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost 
se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání. 

 

Další informace: 

Školská poradenská zařízení v současné době zajišťují nejnutnější služby. Pokud dítě bylo již 
vyšetřeno ve školském poradenském zařízení, zákonný zástupce přikládá kopii doručení.  
Má-li ředitelka školy pochybnosti o pravdivosti doložených dokladů, může si vyžádat po 
zákonných zástupcích jejich originál, nebo ověřenou kopii. 

 

Povinnost předškolního vzdělávání mají děti, které dosáhly do  31.8. 
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 MŠ. Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu 
vzdělávání.  Vyplní formulář - Žádost o individuální vzdělávání   dítěte) a  předá ředitelce MŠ 
zároveň s přihláškou k zápisu.  

 

         Ředitelka MŠ pak ve stanovené lhůtě (do 30 dnů) obeznámí rodiče s výsledkem, tj. zda 
dítě bylo na základě kritérií  do MŠ přijato ( viz dokument Kritéria pro přijímání dětí) , či nikoli 
a to buď telefonicky, nebo písemnou formou.  

 

 

 

 

V Bílé  7. 4. 2021                                                                   Ivana Kokšová, ředitelka MŠ 


