
AKTUÁLNÍ INFORMACE K ZÁPISU DO MŠ pro školní rok 2021/2022 

PODÁNÍ ŽÁDOSTI: 

V souvislosti s doporučením Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a 
mimořádným opatřením vlády budou zápisy k předškolnímu vzdělávání pro školní 
rok 2021/2022 probíhat bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců. 

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání je tedy možné doručit následujícími 
způsoby: 

1.do datové schránky školy (ID schránky:  fb7kwvp )v období 2. – 16.5.2021. 
Datovou schránku si rodiče mohou zřídit zdarma. Odeslání žádosti datovou 
schránkou mateřské škole je také zdarma. Více informací na 
https://chcidatovku.cz/, 

2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!) 
na adresu: mspaskov@seznam.cz, jako předmět zprávy uvádějte vždy ZÁPIS. 

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-
mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 
dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů. 

3. poštou na adresu: MŠ Paskov, Místecká 758, Paskov 739 21 na obálku napište 
velkým písmen ZÁPIS (rozhodující je datum podání na poštu). 

PRO PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ bodu 3. JE STANOVENO OBDOBÍ OD 2.5.2021 DO 
14.5.2021. 

4. Žádost je možné podat i osobně. 

PRO OSOBNÍ PODÁNÍ ŽÁDOSTI ZÁKONNÝM ZÁSTUPCEM DÍTĚTE JE 
STANOVEN termín 3. – 14.5.2021 od 6:00 – 12:00 hod. Pro osobní podání 
žádosti je nutné se předem objednat (telefon 776 240 111), aby nedošlo k vyšší 
koncentraci a k vyššímu pohybu osob v prostorách mateřské školy. Za všech 
okolností je nutné dodržet v dané době platná mimořádná protiepidemická 
opatření. 

Pokud se nemůžete v uvedeném termínu dostavit a není ve Vašich silách využít 
elektronického podání či podání poštou, je možné domluvit si náhradní termín. 

 

 

 



CO VŠE ODESLAT? 

Žádost a přílohy, které si stáhnete v dokumentech na www.mspaskov.cz 
nebo po předchozí tel. dohodě (na tel. čísle 776 240 111) si vyzvednete 
v tištěné podobě osobně v budově Mateřské školy. 

1) Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání  
2) Evidenční list - doložení řádného očkování dítěte je součástí Evidenčního 

listu a je nutné potvrzení dětského lékaře. Vhodné je předem telefonicky 
kontaktovat lékaře a objednat si termín návštěvy. 

§ Podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy 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 kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní 
povinné předškolní vzdělávání. 

Kromě doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely 
správního řízení o přijetí do mateřské školy dokládat žádné jiné vyjádření 
nebo potvrzení lékaře, ale přesto prosíme, aby Vám lékař vyplnil celé 
vyjádření, které je součásti Evidenčního listu dítěte. 

3) Kopie rodného listu dítěte – Pro doložení rodného listu platí, že stačí 
odeslat jeho prostou kopii dálkovým způsobem. Tato kopie pak bude 
součástí spisu. 

V případě, že dítě zastupuje jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň 
podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat. 

CO SI PŘIPRAVIT PŘI OSOBNÍM PODÁNÍ? 

Pokud nemůžete využít elektronického podání či podání poštou, můžete Žádost 
podat osobně. Pak budete potřebovat: 

·  Vyplněnou a podepsanou Žádost o přijetí do MŠ, jejíž součástí je Evidenční 
list, ve kterém dětský lékař potvrdí řádné očkování dítěte, 

·  Rodný list dítěte, 

·  Občanský průkaz zákonného zástupce. 


