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Informace k zápisu 2023/2024 
 

Zápis do Mateřské školy Němčičky, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace bude pro školní rok 
2023/2024 probíhat dne 16. 5. 2023 v době od 8.30 do 12.00 hodin.  

Budeme rádi, když se k zápisu dostavíte se zapisovaným dítětem. 
Přijímání k předškolnímu vzdělávání probíhá dle správního řádu. Podle § 37 správního řádu lze žádost 
o přijetí k předškolnímu vzdělávání učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické 
podobě.  

Žádost mohou zákonní zástupci doručit následujícími způsoby: 

 − do datové schránky školy,  

− e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce,  

− poštou (rozhodující je datum podání na poštu),  

− osobním podáním ve škole, či vhozením do poštovní schránky školy umístěné u vchodových dveří 
školy.   

Pokud zákonný zástupce podá žádost prostřednictvím jiných technických prostředků, než jsou výše 
uvedené (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, faxem apod.), je nutné, aby ji do 
5 dnů potvrdil, jinak se k žádosti nepřihlíží.  

 

Informace k přílohám žádosti 

Kopie rodného listu dítěte  

Pro doložení rodného listu platí, že stačí odeslat jeho prostou kopii dálkovým způsobem. 

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.  
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Shrnutí, co musí žádost obsahovat: 

1. Přihláška k předškolnímu vzdělávání 
2. Doložení řádného očkování dítěte potvrzené lékařem 
3. Kopie rodného listu dítěte 

Připomínáme, že dítě, které do 31. 8. 2023 oslaví páté narozeniny, musí zákonný zástupce do MŠ 
zapsat. 

 

 

 

  

V Němčičkách dne 1. 3. 2023                                                            Mgr. Lada Jurková v.r. 

                                                                                                                   ředitelka školy 
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