
 
 

INFORMACE K ZÁPISU DO MŠ JANOVÁ 

PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021 

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává 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. Zápisy budou probíhat v květnu, a to bez přítomnosti dětí a zákonných 

zástupců. 

 

Vyplněnou přihlášku je možné doručit následujícími způsoby od 4. 5. 2020 do 15. 5. 2020: 

1. do datové schránky školy: ID schránky ejzpe4a 

2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!) na 

elektronickou adresu msjanova@seznam.cz 

3. poštou na doručovací adresu: Mateřská škola Janová, Janová 58, 755 01 Vsetín 

4. dopisní obálkou označenou „ ZÁPIS“ s vyplněnými tiskopisy vhozenou do poštovní 

schránky u bočního vchodu do MŠ (od parkoviště)  

5. osobní podání v budově MŠ Janová dne 14. 5. 2020 v době od 12:00 hod. do 16:00 

hod. Prosím, dohodněte si vhodný časový termín s ředitelkou MŠ na tel.č. 775 041 057, 

aby se omezilo setkávání více žadatelů ve stejný čas. 

Přijetí žádosti potvrdí ředitelka školy zasláním registračního čísla zpět na email žadatele. 

V případě, že zákonný zástupce neuvede v žádosti e-mail. adresu, Z důvodu ochrany osobních 

údajů bude dítě na zveřejněném seznamu rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání vedeno 

pod tímto registračním číslem. 

Doložení řádného očkování dítěte 

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. Povinnost plnit předškolní 

vzdělávání mají děti, které dosáhly do 31. 8. pěti let. 

 



 
 

V současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře. Pro doložení této povinnosti 

zákonný zástupce prohlásí, že je dítě řádně očkované a 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. 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. 

K žádosti o přijetí je dále potřeba doložit: 

1. prostou (úředně neověřenou) kopii rodného listu dítěte 

2. čestné prohlášení v souvislosti s GDPR (ke stažení na webových stránkách 

školy: Zápis do MŠ) 

V případě osobního podání přihlášky žadatel předloží k nahlédnutí originál rodného listu a 

občanský průkaz. 

 

INFORMACE K ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ/NEPŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU 

VZDĚLÁVÁNÍ 

O přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhodne ředitelka MŠ do 30 dnů od ukončení zápisu. 

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání bude oznámeno zveřejněním seznamu přijatých 

dětí pod přiděleným registračním číslem na veřejně přístupných místech – na webových 

stránkách školy, a na vchodových dveřích budovy MŠ. Seznam bude zveřejněn po dobu alespoň 

15 dnů. 

Rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání bude zákonnému zástupci předáno v písemné 

podobě s odůvodněním takovéhoto rozhodnutí. 

 

 

 


