
Informace k organizaci a průběhu  zápisu v Mateřské škole Chlumčany, okres  Plzeň-jih 

                Zápis do Mateřské školy Chlumčany, okres Plzeň-jih  

 pro  šk. rok 2020/2021 se koná v souladu s § 34, odst.,2 ,zákona č. 561/2004 

Sb., ve znění  pozdějších předpisů                                              

                                   od  5.5.2020 do 12.5.2020 

Vzhledem k mimořádným opatřením v ČR bude zápis do MŠ organizován bez osobní  přítomnosti 

dětí a zákonných zástupců ve škole. 

Zákonný zástupce  do MŠ doloží: 

1. Žádost  / viz. níže/ 

2. Evidenční list / viz. níže/ 

3. Prohlášení o očkování   /v současné situaci nenavštěvujte osobně praktické lékaře! !- viz. níže/ 

4. Kopii rodného listu 

5. Kopii očkovacího průkazu 

6. Popřípadě kopii  doporučení  ŠPZ 

Doklady se podávají do MŠ : 

- datovou schránkou   /viz. kontakt/ 

- emailem s elektronickým podpisem   / nelze poslat obyčejným emailem/ 

- poštou 

- v krajním případě po tel. domluvě osobním podáním ve škole 

Další důležité informace o zápisu 

K zápisu  na šk.rok 2020/ 2021 jsou stanovena  kritéria ,  která  jsou k nahlédnutí  na web. 

stránkách školy 

Od počátku školního roku,který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku , do 

zahájení povinné školní docházky je předškolní  vzdělávání  povinné .(§34a a 34b , školského 

zákona) 

Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální 

vzdělávání. Dítě pak vzdělává doma sám.  Zákonný zástupce musí dítě k předškolnímu 

vzdělávání přihlásit a v žádosti o přijetí   uvést, že  žádá  o individuální vzdělávání. Žádost       

o indiv. vzdělávání pak nejpozději 3 měsíce před začátkem školního roku doručí  ředitelce 

školy. 

Místo trvalého pobytu v Chlumčanech,  Hradčanech a U Keramičky  ověří  ředitelka školy na 

obecním úřadě, který vede evidence obyvatel. 



Kopii očkovacího průkazu ředitelka  porovná s očkovacím kalendářem, zda je dítě řádně 

očkováno./ tato povinnost se netýká dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné/              

V případě, že dítě není řádně očkováno musí si zákonný zástupce dítěte vyžádat u lékaře 

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

kontraindikaci. 

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

k žádosti také kopii doporučení ŠPZ. 

Pokud bude mít ředitelka pochybnosti o pravosti doložených dokladů, může vyžádat po 

zákonných zástupcích originál nebo ověřenou kopii. 

Po zaevidování  žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání bude každé žádosti  přiděleno 

registrační číslo. Toto registrační číslo bude sděleno zákonnému zástupci telefonicky. 

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání, se oznamuje 

vyvěšením seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem. O přijetí či nepřijetí 

rozhodne ředitelka MŠ formou správního rozhodnutí podle zákona č.500/ 2004 Sb., správní 

řád, ve znění pozdějších předpisů. 

Seznam bude zveřejněn 29.5.2020 po dobu 15 dnů. 

 


