Vážení rodiče / zákonní zástupci
V souladu s § 34 školského zákona a s doporučeními MŠMT Vám sděluji následující
informace k zápisu k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/23

Zápis do MŠ Kojetín proběhne po projednání s Radou města Kojetín
dne 5. května 2022 v době od 10.00. do 15.00 hod. Je vhodná i účast
dítěte při zápisu.
I. Podání žádosti (přihláška-viz vzor)
Přihlášku s náležitostmi (potvrzený evidenční list od dětského praktického
lékaře a kopie rodného listu) je možné doručit následujícími způsoby:
1. osobním podáním: při osobním podání obdrží zákonný zástupce (ZZ)
přihlášku přímo v MŠ (případně si ji může stáhnout zde a vyplnit předem) .
Náležitosti přihlášky:
- evidenční list, který neprodleně ZZ potvrdí u dětského lékaře a doručí zpět do
MŠ
- kopie rodného listu
2. datovou schránkou školy (DS) školy,
3. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email),
4. poštou,
Vzhledem k tomu, že většina ZZ nemá datovou schránku ani svůj elektronický
podpis, bude asi možnost osobního podání nejčastější.
O přijetí/nepřijetí do MŠ budou do 1 měsíce ZZ dětí vyrozuměni pod
registračním číslem na www.ms.kojetin.cz

II. Doložení řádného očkování dítěte
Podmínkou přijetí dítěte do MŠ 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.
Toto se doloží přímo potvrzením lékařem do evidenčního listu, který obdržíte v
MŠ při podání přihlášky. (Ve výjimečných případech lze očkování doložit
čestným prohlášením a kopií očkovacího průkazu.)

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

Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit
individuální vzdělávání. Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná
osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola. Zákonný zástupce musí
nicméně i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání do spádové mateřské
školy. Žádost o individuální vzdělávání dítěte předá řediteli školy zároveň s
přihláškou k zápisu nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.
Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby
doložila své oprávnění dítě zastupovat.

Mgr. Ivana Krčmařová
ředitelka MŠ

Čestné prohlášení k očkování:
Prohlašuji, že …………………………………………………….(jméno a příjmení dítěte),
nar. ………………………………………………………………..(XX.X. XXXX), se
podrobil(a) všem

a) stanoveným pravidelným očkováním podle zákona o ochraně veřejného zdraví.
b) nebo je proti nákaze imunní
c) nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou indikaci
(vyberte jednu z možností)

Příloha: kopie očkovacího průkazu

Datum a podpis zákonného
zástupce…………………………………………………………………

