
 

 

Za Ještěrkou 507/8 
717 00   Ostrava – Bartovice 

Email: krumniklova@mszajesterkou.cz 
Tel.: (+420) 596 227 584, 774 026 546 

 

ZÁPIS  do MŠ Bartovice na školní rok 2020/ 2021 
 

 

Z důvodu koronaviru a onemocněním COVID-19 bude zápis do mateřské školy 

v Bartovicích probíhat bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců a to v období. 

 

od 2. května 2020 do 15. května 2020 
 

Podání žádosti k přijetí dítěte  
Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí k 

předškolnímu vzdělávání učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Přihlášku je tedy 

možné doručit následujícími způsoby:  

1. do datové schránky školy: 3sikwgk 

2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!) krumniklova@mszajesterkou.cz   

3. poštou  Mateřská škola Ostrava – Bartovice, Za Ještěrkou 8, příspěvková organizace 717 00 

4. osobní podání: pouze v nejnutnějších případech, po telefonické domluvě a to tak, aby nedošlo k vyšší 

koncentraci a k vyššímu pohybu osob v prostorách školy, ve čtvrtek 14. 5. 2020:  

telefon ředitelky školy: 774 026 546 

 

Při podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání, uvede zákonný zástupce dle správního řádu 

náležitosti stanovené v § 34b odst. 2 školského zákona, kterými jsou:  

• jméno a příjmení žadatele (dítěte),  

• datum narození,  

• místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování (podle § 19 odst. 3 správního řádu),  

• označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní mateřská škola),  

• podpis osoby, která žádost podává (v tomto případě podpis zákonného zástupce, který dítě při podání žádosti 

zastupuje).  

 

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě 

zastupovat.  

Pro doložení rodných listů platí, že stačí odeslat jejich prostou kopii dálkovým způsobem.  
 

Doložení řádného očkování dítěte  
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, tj. 

dítě, které k 31. 8. 2020 dovrší 5 let. 

 

V současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře. Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce:  

1. prohlásí, že je dítě řádně očkované 

Vzor textu čestného prohlášení k očkování:  

Prohlašuji, že (jméno a příjmení dítěte), nar. (XX.X. XXXX), se podrobil(a) všem stanoveným pravidelným 

očkováním podle zákona o ochraně veřejného zdraví.  

Příloha: kopie očkovacího průkazu  

Podpis zákonného zástupce 

2.  doloží kopii očkovacího průkazu.  

Vedle doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do 

mateřské školy dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře. 
 

Při přijímání dětí bude ředitelka školy postupovat dle platných kritérií na školní rok 2020/2021. 

 

V Ostravě - Bartovicích 6. 4. 2020                              Bc. Táňa Krumniklová  

                                                                              ředitelka školy 

mailto:krumniklova@mszajesterkou.cz

