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Průběh zápisu k předškolnímu vzdělávání 2021
Ve školním roce 2021 – 2022 bude mateřská školy naplněna maximálně do počtu 45 dětí podle
stanovených kritérií.
V případě přijetí žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními třetího až pátého stupně, popřípadě žáků dle §16 odst.9
zákona č.561/2004 Sb. - školského zákona, bude počet přijímaných žáků snížen v souladu s právními předpisy.

Na základě Opatření MŠMT k organizaci zápisů do mateřských škol všech zřizovatelů pro školní rok
2021-2022 proběhne zápis v naší mateřské škole následujícím způsobem:
Podání žádosti (možno vyzvednout po tel domluvě ve škole nebo ke stažení na www.stránkách školy):
Zákonný zástupce dítěte může podat žádost
1. datovou schránkou (ID školy zqumsfm)
2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nestačí prostý email)
3. poštou
4. osobní podání, popř. do schránky školy
Příloha žádosti – kopie rodného listu dítěte.
Žádost může podat zákonný zástupce v době od 2. do 16. 5. 2021.
Doložení řádného očkování dítěte – Podmínkou přijetí dítěte do MŠ podle § 50 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.
Zákonný zástupce splněnou povinnost očkování dokládá potvrzením lékaře na žádosti o přijetí
nebo samostatnou přílohou žádosti.
V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce
kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že dítě je proti nákaze
imunní nebo že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.
Informace o výsledku přijímacího řízení bude zveřejněna do 21.5.2021.
V případě nejasností prosím pište na email tumova@skolaslatina.cz nebo volejte 778 472 225.
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