
 

 

 

 

 Vyhlášení zápisu do MŠ v Lubenci 

 

 

 

 

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 2021/2022. Zápisy budou probíhat bez přítomnosti dětí a zákonných 

zástupců: 

 

3. - 12.května 2021 

 

K zápisu si připravte dokumenty, které si můžete od 29. 3. 2021 v mateřské škole vyzvednout, 

nebo stáhnout z webové stránky naší mateřské školy: 

• Žádost o přijetí 

• Přihláška (do MŠ, ke školnímu stravování, lékařské vyjádření*) 

• Zápisní list   

• Souhlas se zpracováním osobních údajů 

• Kopie rodného listu dítěte 

• Ve všech dokumentech bude shodné datum zápisu. Vyberte si den v období 3.-

12.5.2021. 

 

Všechny vyplněné dokumenty odevzdejte nejpozději 12. května, výběrem z následujících 

možností: 

• do poštovní schránky umístěné u dveří do kuchyně na fialovém pavilónu, 

•  zasláním na adresu mateřské školy (Mateřská škola Lubenec, Chýšská 277, 43983 

Lubenec)  

• osobně k rukám paní ředitelky  

• naskenováním a zasláním na adresu ms.lubenec@tiscali.cz ( nutný elektronický podpis 

rodiče) 

 

Pokud si dokumenty stáhnete z www.mslubenec.cz – nástěnka, zavolejte si pro přidělení 

registračního čísla dítěte na tel.: 415 212 190, 731 331 425.  

mailto:ms.lubenec@tiscali.cz
http://www.mslubenec.cz/


 

 

 

 

 

O přijetí do mateřské školy rozhoduje ředitel školy na základě dlouhodobě platných kritérií 

stanovených ředitelem školy.: 

1. K předškolnímu vzdělávání budou přednostně přijaty děti v posledním roce před zahájením 

povinné školní docházky dle § 34, odst. 4, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

• Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhnou do 31. 8. 2021 pěti let.  

 

2. Dále budou přednostně přijímány děti podle věku od nejstarších po nejmladší s přihlédnutím 

k místu trvalého pobytu v obci, která mateřskou školu zřizuje. Dítě musí být schopno naplňovat 

cíle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a musí být řádně očkováno 

(podle § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví). 

 

Přijetí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole probíhá na základě platných zákonů 

a vyhlášek. 

 

Seznam přijatých dětí bude na úřední desce a stránkách školy zveřejněn 1.6. 2021. 

 

 

 

*Lékařské vyjádření: 

Doložení řádného očkování dítěte  

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.  

Zákonný zástupce tuto povinnost dokládá potvrzením praktického dětského lékaře. Potvrzení na 

žádost vydá lékař za podmínek dodržení nastavených protiepidemických opatření. Vhodné je předem 

telefonicky kontaktovat lékaře a objednat si termín návštěvy dle zvyklosti ordinace. Individuálně je 

třeba řešit případ, kdy je rodina v karanténě nebo izolaci. Pokud některý z lékařů poskytuje potvrzení 

e-mailem, je to jistě také možné, ale opět po předchozí domluvě.  

Kromě doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení o 

přijetí do mateřské školy dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře.  

 


