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ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKĚ ŠKOLY JERSÍN NA ŠKOLNÍ ROK 2020 - 2021 

Vzhledem k mimořádným opatřením souvisejícím s vyhlášením nouzového stavu 

situace vyžaduje organizovat zápisy bez osobní přítomnosti dětí v mateřské škole.  

Upřednostňuje se podání žádosti bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte 

v mateřské škole (datová schránka, e-mail s elektronickým podpisem), případně dle 

konkrétní situace osobně do školy nebo poštou. 

Zápis (příjem žádostí) k předškolnímu vzdělávání se uskuteční ve dnech: 

2. 5. 2020 – 16. 5. 2020 

 

Pokud chcete přihlásit své dítě do naší mateřské školy, postupujte prosím takto: 

Pro přihlášení k předškolnímu vzdělávání je třeba doložit tyto dokumenty: 

 Vyplněnou Žádost o přijetí dítěte do MŠ Jersín, p. o. 

 Čestné prohlášení o řádném očkování dítěte - týká se dětí mladších 5 let, tzn. 

narozených od 1. 9. 2015 níže 

 Kopie očkovacího průkazu dítěte - týká se dětí mladších 5 let, tzn. narozených 

od 1. 9. 2015 níže. 

 Kopii rodného listu (u cizinců kopii dokladu o pobytu v ČR) 

 Podepsaný informovaný souhlas se zpracováním osobních údajů a oznámení 

o možnosti nahlédnout do spisu. 

 

V současné situaci nenavštěvujte osobně lékaře. 

Pouze v případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí 

zákonný zástupce kontaktovat na dálku  dětského  lékaře  a  vyžádat  si  od  něj  

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

trvalou kontraindikaci. 

Vedle doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního 

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

Originální potvrzení od dětského lékaře bude dodáno do mateřské školy zákonným 

zástupcem po ukončení omezení návštěv u lékařů, tedy po uvolnění bezpečnostních 

opatření vlády ČR. 

         

 

  



 

 

Mateřská škola Jersín 80, příspěvková organizace 

588 25 Jersín 

Přihlásit se k předškolnímu vzdělávání je možné následujícími způsoby: 

 Datovou schránkou Mateřské školy Jersín 80, p. o. – ID schránky: mhnkhzt 

 E-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý 

email!), na emailovou adresu msjersin@tiscali.cz 

 Poštou na adresu Mateřská škola Jersín 80 p. o., 588 25 Jersín 

 Osobní podání – do poštovní schránky mateřské školy (v zalepené obálce) 

 Osobní podání - ve výjimečných případech je možné osobní předání formulářů 

v mateřské škole, na základě předešlé telefonické domluvy s ředitelkou školy 

(tel. 567 277 163) 

 

Dokumenty k zápisu do MŠ jsou ke stažení zde:  

 Žádost o přijetí (příloha 1) 

 Čestné prohlášení o očkování dítěte (příloha 2)                    

 Informovaný souhlas a výzva k nahlédnutí (příloha 3) 

Pokud budete potřebovat  Žádost k předškolnímu vzdělávání včetně příloh v tištěné 

podobě  (nemáte možnost si dokumenty vytisknout) kontaktujte opět ředitelku školy 

(telefonní číslo 567 277 163) a domluvíme se na osobním předání. 

Každé žádosti bude školou přiděleno registrační číslo, jež bude zákonným 

zástupcům sděleno na emailovou adresu, kterou uvedou v žádosti o přijetí do MŠ.    

V případě, že žadatel nemá e-mail, bude mu toto registrační číslo zasláno SMS 

zprávou na telefon uvedený v žádosti. 

Oznámení rozhodnutí o přijetí a nepřijetí dítěte do mateřské školy bude vyvěšeno na 

veřejných místech (webové stránky školy, budova školy, veřejná vývěska mateřské 

školy v obci) do 31. 5. 2020 pod registračním číslem dítěte. 

 

                                                

DALŠÍ INFORMACE 

 

 Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti nejdříve od 2 let. Děti mladší 3 let 

nemají na předškolní vzdělávání právní nárok. Mohou být přijaty v případě volné 

kapacity školy. 

 

 Pokud vaše dítě má zdravotní nebo jiné komplikace, uveďte prosím v Žádosti 

do kolonky „Vyjádření rodičů o zdravotním stavu dítěte“. Rovněž tam uveďte alergie 

a další údaje, které jsou pro znalost učitelek a MŠ nezbytné. Nahrazuje se tak 

Vyjádření lékaře o zdravotním stavu. Uveďte, prosím, vše důležité a podstatné, jedná 

se o zdraví vašeho syna/dcery! 

mailto:msjersin@tiscali.cz


 

 

Mateřská škola Jersín 80, příspěvková organizace 

588 25 Jersín 

 

    

 Školská poradenská zařízení v současné době zajišťují nejnutnější služby. 

Pokud dítě bylo již vyšetřeno ve školském poradenském zařízení, zákonný zástupce 

přikládá kopii doporučení. Tato povinnost platí i v případě přijímání do školy či třídy 

zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona. Má-li ředitelka školy pochybnosti o 

pravosti doložených dokladů, může vyžádat po zákonných zástupcích jejich originál 

nebo ověřenou kopii 

 

 Povinné předškolní vzdělávání je povinné pro všechny děti příslušného 

spádového obvodu, které do 31. 8. 2020 dosáhnou 5 let věku. Pokud zákonný 

zástupce nepřihlásí své dítě k předškolnímu vzdělávání, bude po projednání s 

orgánem sociálně-právní ochrany vyzván k přestupkovému řízení. Jestliže rodina 

změnila adresu svého pobytu, je třeba tuto změnu nahlásit včas do naší mateřské 

školy. 

 

 Povinné předškolní vzdělávání může probíhat podle školského zákona i 

formou individuálního vzdělávání. Tuto skutečnost musí rodiče nahlásit mateřské 

škole nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku. 

 

Podmínky přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021 

 

• Do MŠ budou přednostně přijímány děti v příslušném školském obvodu, které 

mají místo trvalého pobytu na území obce Jersín a Arnolec. 

 

• Dítě splňuje povinné očkování podle § 50 zákona 258/2000 Sb., o ochraně 

veřejného zdraví, v platném znění (netýká se dětí přijímaných k povinnému 

předškolnímu vzdělávání) 

 

 

Kritéria pro přijímání dětí stanovená ředitelkou MŠ 

Pro potřeby rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání stanovuje ředitelka školy 

ve smyslu § 34, 34a) zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších 

předpisů následující kritéria: 
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1. Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky – povinné 

předškolní vzdělávání 

 

2. Děti, které před začátkem školního roku 2020/2021 dosáhnou nejméně 4. roku 

věku (narozeny do 31. 8. 2016), pokud splňují podmínku trvalého pobytu v 

příslušném školském obvodu 

 

 

3. Děti, které před začátkem školního roku 2020/2021 dosáhnou nejméně 3. roku 

věku (narozeny do 31. 8. 2017), pokud splňují podmínku trvalého pobytu v 

příslušném školském obvodu 

 

4. Děti mladší tří let k celodenní docházce v pořadí od nejstaršího po nejmladší 

do počtu volné kapacity školy Mateřská škola Jersín. 

 

Ředitelka školy má právo při přijímání dětí přihlédnout k důvodům hodným zvláštního 

zřetele (zvlášť závažná sociální situace nebo sociální potřebnost dítěte) 

Doplňující informace 

O přijetí dětí do mateřské školy rozhoduje ředitelka na základě přijímacího řízení, 

které se koná v určeném termínu pro následující školní rok. 

Pro řešení sporných případů dětí umístěných současně na jednom místě pořadí 

(stejný věk) stanovuje ředitelka doplňující kritérium: sourozenec v mateřské škole. 

 

Vážení rodiče, 

pokud by Vám bylo cokoli nejasného, kontaktujte mne na výše uvedeném telefonním 

čísle nebo na e-mailové adrese. 

Celý náš kolektiv se těší na nově příchozí děti. 

Přeji Vám všem pevné zdraví a veselou mysl. 

 

 

V Jersíně dne 16. 4. 2020                                         Mgr. Monika Vencourová 

          ředitelka školy  


