
 

Přijímání dětí do mateřské školy Nesovice 
 

Průběh zápisu do mateřské školy Nesovice bude po dohodě se zřizovatelem probíhat na základě „Opatření 

k zápisům do MŠ na školní rok 2020/21“, které vydalo MŠMT pod 

č. j. MSMT-5657/2020-1 dne 3. 4. 2020. 

 

Ředitelka ZŠ a MŠ Nesovice sděluje, že řádný zápis k předškolnímu vzdělávání bude probíhat 

v termínu od 4. 5. do 15. 5. 2020 a to následujícím způsobem (podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., 

správní řád, ve znění pozdějších předpisů): 

 

Na našich webových stránkách si můžete stáhnout „Žádost o přijetí“, nebo si tento tiskopis můžete 

vyzvednout v MŠ / schránka ve vchodu /. 

- vyplněnou přihlášku s potvrzením od lékaře nebo s čestným prohlášením k očkování s ofoceným 

očkovacím průkazem (§50 zákon č. 258/2000 Sb.) bude možné doručit následujícím způsobem 

o do datové schránky školy 7rumfq6 

o  e-mailem s elektronickým podpisem 

o poštou 

o vhozením do poštovní schránky MŠ Nesovice, Letošov 74 

 v těchto případech je třeba doložit i ofocený rodný list dítěte. 

o osobním podáním, bez přítomnosti dítěte 11. 5. 2020 v budově MŠ v době od 8.00 – 12. 00 hod. 

Musí být dodrženy základní hygienická opatření. 

 

- po doručení žádosti o přijetí do MŠ bude dítěti přiděleno registrační číslo / odesláno zpět datovou 

schránkou, e-mailem, poštou, popř. předáno osobně/ 

- zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání (platí pro děti, které k 31. 8. 

dosáhly věk 5 let) zvolit individuální vzdělávání dítěte. Žádost o individuálním vzdělávání předá 

ředitelce školy s přihláškou do MŠ. 

 

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 bude plnit povinné 

předškolní vzdělávání (dítě dosáhne věk 5 let do 31. 8.). Po telefonické dohodě Vám dětský lékař potvrzení 

vystaví. 

Pokud v současné situaci nelze zajistit potvrzení od praktického lékaře, je zákonný zástupce povinen 

doložit „prohlášení“ že je dítě řádně očkované (lze stáhnout z webových stránek) a doložit očkovací 

průkaz dítěte. 

Potřebné tiskopisy k zápisu: ( ke stažení na webových stránkách školy) 

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání 

Žádost o individuální vzdělávání 

Čestné prohlášení o očkování 

 

                                                          

 V Nesovicích 14. 4. 2020       Mgr. Andrea Kupková 

          ředitelka školy 

http://www.zsnesovice.cz/wp-content/uploads/2020/04/Žádost-o-přijetí-do-MŠ.doc
http://www.zsnesovice.cz/wp-content/uploads/2020/04/Žádost_o_indiv.vzděl..doc
http://www.zsnesovice.cz/wp-content/uploads/2020/04/Čestné_prohlášení_k_očkování.docx

