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    Informace k zápisu do Mateřské školy Kasejovice, okres 
  Plzeň-jih, příspěvkové organizace pro školní rok 2021/2022 
 
 
           Zápisy k předškolnímu vzdělávání se konají dle § 34 školského zákona v období 
od 2.května do 16. května 2021. Proběhnou i v letošním roce v souladu s platnými právními 
předpisy. 
 V souvislosti s protiepidemickými opatřeními, která tento školní rok v mateřských školách 
provázejí je organizace zápisu přizpůsobena tak, aby byla zaručena bezpečnost dětí i dospělých, 
respektovány individuální možnosti a omezení jednotlivých účastníků a zároveň splněny všechny 
zákonné povinnosti. 
                    Zápis k předškolnímu vzdělávání bude probíhat bez přítomnosti dětí . 
        Příjem žádostí a ostatní dokumentace řádně vyplněné a podepsané oběma zákonnými 
                      zástupci dítěte,  proběhne osobním podáním v mateřské škole 
                                 ve dnech 10. 5 – 12. 5. 2021 od 7.30 – 16.00 hodin. 
                  V tomto případě je nezbytné, aby rodiče dodržovali hygienická opatření. 
 
Přijímání k předškolnímu vzdělávání probíhá dle správního řádu. Podání žádosti je stanoveno podle 
§ 37 zákon č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů. 
 
Dokumentace k zápisu do mateřské školy ke stažení na webových stránkách MŠ 
 
             žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 
             podmínky a kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání ve šk. roce 2021/2022 
             přihláška dítěte k zápisu do mateřské školy  /obě strany/ 
             evidenční list pro dítě v mateřské škole  /obě strany/ 
             přihláška ke stravování 
 
Podmínkou přijetí dítěte do MŠ 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 trvalou kontraindikaci. 
Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání. 
Zákonný zástupce tuto povinnost dokládá potvrzením praktického lékaře. Potvrzení na žádost vydá 
lékař za podmínek dodržení nastavených protiepidemických opatření. 
 
Kromě doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí 
do mateřské školy dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře. 
 
Po předání dokumentace bude vydáno zákonným zástupcům registrační číslo. 
O přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitelka školy ve správním řízení, v termínu 
do 15 dní. 
Seznam přijatých dětí bude pod registračními čísly vyvěšen na webu MŠ po dobu 15 dní. 
Případné dotazy na tel. čísle   739 456 401, 371595149 
                                                                                       Těšíme se na Vás. 
                                                                                                                          Ledvinová Ivana   
                                                                                                                    ředitelka MŠ Kasejovice 
 



 
 
 


