
MATEŘSKÁ ŠKOLA PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ  Telefon: +420 727825102 
České Budějovice, Zachariášova 5   Ředitelna: +420 387 331 655 
IČO: 60077689      E-mail: spec.mscb@mybox.cz 

Web: www.ocnims.cz 

 

 

Opatření k zápisům do MŠ 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. Zápisy 

k předškolnímu vzdělávání proběhnou v souladu s právními předpisy. Uskuteční se v termínu dle 

školského zákona, tedy v období od 2. května 2020 do 16. května 2020. Konkrétní termín zápisu 

k předškolnímu vzdělávání stanoví ředitel školy, a to v souladu se školským zákonem (§ 34 odst. 2). 

Vzhledem k výše uvedeným mimořádným opatřením situace vyžaduje: 

Zápisy je nutné organizovat bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole. 

Upřednostnit, pokud je to možné, podání přihlášky datovou schránkou, emailem s elektronickým 

podpisem, poštou, v krajním případě dle konkrétní situace osobním podáním ve škole.  

1. V Mateřské škole pro zrakově postižené, České Budějovice, Zachariášova 5, která je zřízena 

podle § 16 odst. 9 školského zákona proběhne zápis pouze distančně dne 6. 5 a 7. 5. 2020 

předáním dokumentace nezbytné k přijetí dítěte (včetně dokumentace ze školského 

poradenského zařízení). 

 

2. Žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání budou přijímány do 5. 5. 2020. Žádost je ke 

stažení na https://www.ocnims.cz/wp-content/uploads/2016/10/zadost-o-prijeti-d-1.pdf.  

 

3. K žádosti je třeba doložit zprávu očního lékaře, popř. také zprávu jiného specialisty (klinický 

logoped, psycholog, psychiatr, neurolog apod.) a doporučení Školského poradenského 

zařízení (Speciálně pedagogické centrum, které sídlí v budově naší mateřské školy). Pro 

získání doporučení Školského poradenského zařízení je nutné kontaktovat kolegyně 

na tel.  725 932 612 a domluvit se na termínu vydání doporučení k zařazení dítěte do MŠ.  

 

4.  Při podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání uvede zákonný zástupce dle správního 

řádu náležitosti stanovené v § 34b odst. 2 školského zákona, kterými jsou mimo jiné též 

doložení řádného očkování dítěte (viz 2. strana Žádosti o přijetí dítěte, Vyjádření lékaře). 

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

zákonný zástupce: 1. prohlásí, že je dítě řádně očkované (přiložený vzor viz níže), a 2. 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. Pouze 

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.  

 

https://www.ocnims.cz/wp-content/uploads/2016/10/zadost-o-prijeti-d-1.pdf


5. Žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání se všemi náležitostmi je tedy možné doručit 

následujícími způsoby:  

 

a) do datové schránky školy (ID datové schránky naší MŠ je: uqsj5bv),  

b) e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),  

c) poštou,  

d) osobním podáním po předchozí telefonické nebo e-mailové domluvě tak, aby v případě 

osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte nedošlo k vyšší koncentraci a k vyššímu 

pohybu osob v prostorách školy. Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických 

prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu apod.), je nutné jej do 5 

dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů 

V Českých Budějovicích 9. 4. 2020. 

 
 

Mgr. Jana Michalová 

ředitelka školy 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 Vzor textu čestného prohlášení k očkování:  
 
 
 
 
Prohlašuji, že (jméno a příjmení dítěte) ___________________________________________, nar. ________________se  
 
podrobil(a) všem stanoveným pravidelným očkováním podle zákona o ochraně veřejného zdraví.  
 
 
 
Příloha: kopie očkovacího průkazu  
 

Podpis zákonného zástupce 


