
Organizace zápisu k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023 

dle metodického doporučení  MŠMT 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo metodické doporučení 

k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023. 

Zápisy budou probíhat v květnu, a to za přítomnosti dětí a zákonných zástupců. 

Termín zápisu k předškolnímu vzdělávání byl řediteli statutárním městem 

zřizovaných základních škol v souladu s ustanovením § 34, odst. 2 zákona  

č. 561/2004 Sb. dříve stanoven na středu 11. května 2022 od 8:00 – 17:00 

hodin. 

Vzhledem k mimořádným opatřením proběhne zápis do mateřských škol dle 

následujících pokynů:  

Zápis proběhne za osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců  

ve škole! 

Budou dodržována veškerá platná epidemiologická pravidla.   

Zákonní zástupci předloží: 

1. žádost o přijetí do MŠ – formulář je na webových stránkách školy 

nebo vyplní na místě.  

2. kopii nebo sken potvrzení praktického lékaře o očkování dítěte   

3. kopii nebo sken rodného listu dítěte   

 

Pokud není možný osobní způsob podání žádosti, včetně všech požadovaných 

příloh pro přijetí dítěte do MŠ, je možné předání po předchozí telefonické 

domluvě elektronicky ve dnech od 3. – 11. 5. 2022. 

Datum ani čas podání žádosti nemá vliv na rozhodnutí o přijetí. 

Obecně závazná vyhláška o spádových obvodech mateřských škol není tímto 

opatřením dotčena. 

Podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy je podle § 50 zákona o ochraně 

veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným 

očkováním (běžným) nebo mít doklad o tom, 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. Pokud některý z lékařů 

poskytuje potvrzení e-mailem, je to také možné, ale po předchozí domluvě se 

školou.  

 

K zápisu tedy zákonný zástupce doručí: 

1. Vyplněnou žádost o přijetí (zákonní zástupci) s kopií (skenem) rodného 

listu dítěte 

Zákonní zástupci dětí, na něž se nevztahuje povinnost předškolního 

vzdělávání, navíc: 

2. Potvrzení praktického lékaře o řádném očkování dítěte nebo potvrzení, 

že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro 

kontraindikaci a to pouze v případě, že dítě nebylo očkováno podle 

očkovacího kalendáře 

 

Kontaktní údaje 

Mateřská škola Prostějov, ul. Šárka 4a  

Sídlo (korespondenční adresa) : 796 01  Prostějov, Šárka 4a 

Webové stránky školy: http://mssarka.cz/ 

Telefon: 582 351 664 

E-mail: mssarka@centrum.cz 

ID datové schránky: uc8tib9 

Ředitelka organizace: Mgr. Iveta Bittnerová 

Pracoviště MŠ:  Šárka 4348/4a   

    Dvořákova 3785/5  

    Libušinka 1503/18 

    Žešov 81 

 



Rozhodnutí                                                                                                                

U zápisu do MŠ zákonný zástupce obdrží pořadové číslo, pod kterým se 

s dítětem dostavil k zápisu.                                                                                                                                                                      

Pod tímto číslem bude na webových stránkách i vstupních dveřích 

jednotlivých pracovišť školy zveřejněno přijetí dítěte do MŠ.  

Čísla nepřijatých dětí se nezveřejňují.  

 

Rodiče se osobně dostaví pro rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte do mateřské 

školy dne:  26. května 2022 od 8:00 do 16:00 hodin na jednotlivých 

pracovištích školy  

 

V tento den obdržíte také další instrukce.  

Prosím, tuto informaci si zapište do kalendáře, škola Vás již nebude kontaktovat 

o tomto datu a čase. 

 

V době zápisu dětí do MŠ je možné si prohlédnout školu, jednotlivé třídy i 

zahradu.  

 

Těšíme se na Vás a Vaše děti.  

 

 


